
 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 1 
 

 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 10.00 – 16.30.  
 
Beslutande Leif Rönnqvist, (s), ordförande 

Johnny Bäckström (s) 
Karin Lindgren (s) 
Ingrid Tagesdotter (v) 
Margoth Holmqvist (v) 
Kristina Bäckström (c) 
Ann-Karin Sörmo (c) 
Annika Öberg, (m) 
Pia Klockljung (c) tjg ers 
 

 
 
Övriga närvarande Stina Bakke, personalföreträdare kommunal 

Glen Eriksson, IT-strateg, § 1 
Marie Lidström, Emma Wendt, biståndshandläggare i äldreomsorgen, § 5 
Ann-Sofi Levander, socialchef 
Inga Sandström, sekreterare 

 
 
 
 
Utses att justera Annika Öberg 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2017-03-24 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 1-29 
 
   
 Ordförande Leif Rönnqvist 
 
   
 Justerande Annika Öberg 
 

 

Anslag / Bevis 
Protokollet är justerat. 

Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2017-03-13 
 
Datum då anslaget 2017-03-27 Datum då anslaget 2017-04-18 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 
Utdragsbestyrkande 
 

 

   



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 2 
 

 
 
Ärendeförteckning 
 

Sn § 1 Dnr 00023/2017 700 
Information om dataskyddsförordningen 
 
Sn § 2 
Anmälan av beslut i delegerade ärenden 
 
Sn § 3 
Meddelandeärenden 
 
Sn § 4 Dnr 00023/2017 700 
Information om drogsituationen bland ungdomar 
 
Sn § 5 Dnr 00023/2017 700 
Verksamhetsuppföljning - Äldreomsorgen 
 
Sn § 6 Dnr 00042/2017 041 
Bokslut/Årsredovisning 2016- Socialnämnden 
 
Sn § 7 Dnr 00085/2015 041 
Redovisning av investeringsbudget 2016 
 
Sn § 8 Dnr 00106/2016 041 
Begäran om att överföring kvarvarande investeringspengar från 2016 till 
2017 - Socialnämnden 
 
Sn § 9 Dnr 00033/2016 709 
Uppföljning av internkontrollplan för 2016 – Socialnämnden 
 
Sn § 10 Dnr 00022/2017 709 
Internkontrollplan för 2017 – Socialnämnden 
 
Sn § 11 Dnr 00072/2017 042 
Underfinansierad budget för år 2017 – Socialnämnden 
 
Sn § 12 Dnr 00055/2017 700 
Utökning av administrativt stöd för socialtjänstens chefer 
 
Sn § 13 Dnr 00021/2017 730 
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 3 
 

 
 forts. 

 
Sn § 14 Dnr 00020/2017 730 
Handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan 
 
Sn § 15 Dnr 00043/2017 709 
Redovisning av socialnämndens arbetsmiljöarbete 2016 samt plan för 
arbetsmiljöarbete 2017 
 
Sn § 16 Dnr 00016/2016 709 
Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är 
verkställda inom tre månader - 2016 
 
Sn § 17 Dnr 00266/2016 007 
Yttrande - Revisionsrapport – Granskning av IT-verksamheten inom 
nämnderna 
 
Sn § 18 Dnr 00308/2016 700 
Handlingsplan för att motverka självmord (Medborgarförslag) 
 
Sn § 19 Dnr 00029/2017 730 
Yttrande - Kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid 
 
Sn § 20 Dnr 00044/2017 702 
Ansvar för handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom alkohollagens 
område 
 
Sn § 21 Dnr 00057/2017 702 
Återkallelse av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 
Arvidsjaurs Flygplats AB 
 
Sn § 22 Dnr 00353/2016 702 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten –  Haluk Nadi Kanat 
(Capsicum) 
 
Sn § 23 Dnr 00282/2016 702 
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten – Tant Sveas Kafé 
 
Sn § 24 Dnr 00059/2017 739 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2016 
 
forts. 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 4 
 

 
 
 

forts. 
 
Sn § 25 Dnr 00016/2017 730 
Rapport och utredning enligt lex Sarah 
 
Sn § 26 Dnr 00068/2017 701 
Anslutning till den nationella digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd – 
SSBTEK 
 
Sn § 27 Dnr 00317/2016 102 
Val av ordförande i socialnämndens utskott 
 
Sn § 28 Dnr 00230/2016 102 
Val av vice ordförande i socialnämndens utskott 
 
Sn § 29 Dnr 00318/2016 102 
Val av representanter för socialnämnden i Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer mandatperioden 2015-2018 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 5 
 

 
 
 
Information om 
dataskyddsförordningen 
 

Sn § 1 Dnr 00023/2017 700 
 
Glen Eriksson informerar om följande; 
 

Dataskyddsförordningen kommer från och med våren 2018 att gälla som lag i 
Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Syftet är att skapa enhetliga 
dataskyddsregler inom hela EU vilket underlättar för företag att verka på hela 
unionens inre marknad. 
 
All information digitaliseras och automatiseras 
• Hålla ordning och reda på ALLA personuppgifter 
• Identifiera vilken information vi har, och varför 
• Hur används informationen 
• Hur informerar vi om insamlad information 
• Identifiera och rapportera incidenter 
• Ny roll: Dataskyddsombud – Ombudens revisor 
• Vite i % av omsättningen 

 

Några skillnader mellan PUL och General Data Protection Regulation (GDPR) 
• Nämnd ytterst ansvarig, som förut. Skillnad i vad som kan delegeras. 
• Offentlig sektor MÅSTE utse dataskyddsombud 
• Vilka uppgifter har vi? (Inte bara vilka system vi har) 
• Ostrukturerat material omfattas också 
• Rättslig grund för behandling av personuppgifter 
• Är de registrerade personerna informerade? Hur? 
• Hur är samtycke inhämtat? Dokumenterat? 
• RSA vid all behandling av personuppgifter. Dokumentationskrav. 

 

Vad behöver vi göra? 
• Skapa/upprätta fullständig systeminformation 
• Inventera system/register och id personuppgifter 
• Inventera leverantörsavtal 
• Genomföra RSA för alla id uppgifter 
• Dok rättslig grund för alla uppgifter osv 
• Planera in återkommande revisioner av all upprättad dokumentation 

 

Vad händer nu? 
• Gemensam upphandling av systemstöd för hantering/registrering 

via E-nämnden! 
• Gemensam utformning av mallar för handlingsplaner? 
• Gemensam syn på krav vid upphandling av nya system? 
• Kan vi dela på dataskyddsombud? 
• Statlig utredning klar 170531 – påverkan svensk lag? 
• Lagen träder i kraft 180525! 
• Budgetera för ökade kostnader i samband med införandet! 
• Kommer att öka kvalitén och minska personberoendet, förenkla intro av nya 

medarbetare! 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 6 
 

 
 
 
Anmälan av beslut i 
delegerade ärenden 
 

Sn § 2 
 
Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla 
 
Socialnämndens utskott - sekretess §§ 1-1 2017 
 
Övriga delegeringsbeslut 
 
Delegeringsbeslut – LSS 

 2016-11-01—2017-02-27 
Maria Rådman 
Avsluta insatsutredning 17 
Daglig verksamhet 2 
Inleda insatsutredning LSS 16 
Inleda utredning personkrets 2 
Kontaktperson/Kontaktfamilj 13 
Korttidsvistelse 1 
Ledsagarservice 2 
Personkrets 1 2 
Personlig assistans 1 
Summa delegeringsbeslut 56 
 
Totalt antal delegeringsbeslut LSS 56 beslut 
 

Delegeringsbeslut – SoL 
 2016-11-01—2017-02-27 
Emelie Olsson 
Ansökan återtagen under utredning 1 
Avlösning i hemmet 1 
Avsluta utredning SoL 38 
Egenvård 2 
Hemtjänst i särskilt boende 10 
Inleda utredning SoL 35 
Korttidsboende 5 
Matdistribution 4 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  11 
Serviceinsatser 5 
Särskilt boende 2 
Trygg hemgång 1 
Trygghetslarm 8 
Summa delegeringsbeslut 123 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 7 
 

 
 
 
 

forts. Sn § 2 
 
Delegeringsbeslut – SoL 

 2016-11-01—2017-02-27 
Emma Wendt 
Avlösning i hemmet 1 
Avsluta utredning SoL 71 
Egenvård 7 
Hemtjänst i särskilt boende 8 
Inleda utredning SoL 77 
Korttidsboende 10 
Matdistribution 13 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  43 
Serviceinsatser 32 
Särskilt boende 5 
Trygg hemgång 1 
Trygghetslarm 9 
Summa delegeringsbeslut 277 
 
Marie Lidström 
Ansökan återtagen under utredning 2 
Avsluta utredning SoL 65 
Dagverksamhet 1 
Egenvård 8 
Hemtjänst i särskilt boende 10 
Inleda utredning SoL 65 
Kontaktperson SoL 1 
Korttidsboende 8 
Matdistribution 11 
Personlig omvårdnad, tid under 45 tim/vecka  17 
Serviceinsatser 26 
Särskilt boende 4 
Trygg hemgång 1 
Trygghetslarm 4 
Summa delegeringsbeslut 223 
 
Hanna Eriksson 
Avgiftsbeslut 197 
Summa delegeringsbeslut 197 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 8 
 

 
 forts. Sn § 2 

 
Catrin Höglander 
Avgiftsbeslut 358 
Trygghetslägenhet 1 
Summa delegeringsbeslut 359 
 
Maria Isaksson 
Avgiftsbeslut 141 
Trygghetslägenhet 2 
Summa delegeringsbeslut 143 
 
Totalt antal delegeringsbeslut SoL 1 322 beslut 

 
 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 2016-11-01—2017-02-27 
Christine Boström 
Avslag 4:1 8 
Avsluta utredning med insats 0-17 år 2 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 16 
Avsluta utredning kontaktperson umgänge 3 
Bekräft S protokoll 1 
Bekräft S protokoll gemensam vårdad 2 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2, mot återkrav 2 
Försk på förmån 9:2 försörjningsstöd livsföring övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 26 
Godkänna avtal om boende 1 
Godkänn avtal vård+umgänge 2 
Livsföring i övrigt 4:1 42 
Lägga ner utredning 3 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Upplysningar 6:20 FB 3 
Utredning 11:1 Ansökan 0-17 år 2 
Utredning avtal om vård/umg/bo 3 
Utredning ekonomist bistånd/förmedling 5 
Utredning Faderskap 3 
Återkrav 9:2 ersättning försörjningsstöd 1 
Summa delegeringsbeslut 128 
 
forts 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 9 
 

 
 forts. Sn § 2 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 

 
 2016-11-01—2017-02-27 

Susann Lundgren 
Avsluta utredning 0-17 med insats 2 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Ekonomist bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 14 
Försörjningsstöd 4:1 1 
Kontaktfamilj 1 
Livsföring i övrigt 4:1 2 
Lägga ner utredning 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 23 
 

Anna Lindbäck 
Ansvarsförbindelse kontraktsvård 28:6a BrB 1 
Avslag 4:1 2 
Avsluta utredning 0-17 utan åtgärd 3 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 2 
Extra kostnad vid placering 6 
Förlänga utredningstid 11:2 1 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 1 
Försörjningsstöd 4:1 7 
HVB SoL 3 
HVB tillfälligt SoL 1 
Livsföring i övrigt 4:1 8 
Särskild kostnad i samband med utredning 1 
Utredning 11:1 Anmälan 0-17 år 2 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 3 
Öppenvård 1 
Summa delegeringsbeslut 44 
 
Maria Isaksson 
Extra kostnad vid placering 4 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 10 
 

 
 forts. Sn § 2 

 

Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2016-11-01—2017-02-27 
Åsa Lindström  
Avslag 4:1 12 
Bekräft MF protokoll 1 
Bekräft S protokoll gemensam vårdnad 9 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 3 
Förskott på förmån 9:2 livsföring övrigt 1 
Försörjningsstöd 4:1 56 
Livsföring i övrigt 4:1 34 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 6 
Utredning faderskap 9 
Summa delegeringsbeslut 131 
 
Mona Larsson Dahlberg  
Avsluta utredning ansökan 0-17 - med insats 1 
Avsluta utredning ansökan 21- med insats 1 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 2 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 mot återkrav 1 
Förmedling egna medel 2 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 2 
Försörjningsstöd 4:1 19 
Livsföring i övrigt 4:1 4 
Strukturerat öppenvårdsprogram 3 
Utredning 11:1 anmälan 0-17 år 1 
Utredning 11:1 ansökan 21- 2 
Utredning 11:1 vård/umgänge/bo 6:19 FB 1 
Utredning 11:1 yttrande/upplysning IFO 1 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 3 
Öppenvård 2 
Summa delegeringsbeslut 45 
 
Marlene Lima  
HVB tillfälligt SoL 1 
Utredning 11:1 anmälan 0-17 år 2 
Överväg fortsatt privat placering SoL 6:8 0-17 år 1 
Summa delegeringsbeslut 4 
 
 
forts. 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 11 
 

 
 forts. Sn § 2 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2016-11-01—2017-02-27 
Hedman, Britt-Inger 
Avslag 4:1 1 
Avsluta utredning anmälan 18-20 med insats  1 
Avsluta utredning ansökan 21- med insats 1 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 1 
Ekonomiskt bistånd utöver skälig levnadsnivå 4:2 3 
Försk på förmån 9;2 livsföring övrigt 2 
Försörjningsstöd 4:1 50 
Livsföring i övrigt 4:1 23 
Lägga ner utredning 1 
Strukturerat öppenvårdsprogram 1 
Utredning 11:1 ansökan 21- 3 
Utredning 11:1 yttrande/upplysning IFO 1 
Återkrav gammalt överfört från annat system 1 
Summa delegeringsbeslut 90 
 
Christina Lundström  
Avslag 4:1 9 
Avslag 4:2 3 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 3 
Ekonomiskt bistånd ensamkommande 4 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 3 
Förskott på förmån 9:2 livsföring övrigt 3 
Försörjningsstöd 4:1 52 
Livsföring i övrigt 4:1 17 
Utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 7 
Summa delegeringsbeslut 101 
 
Anna Nyman  
Avslag 4:1 6 
Avsluta utredning ekonomiskt bistånd/förmedling 7 
Ekonomiskt bistånd ensamkommande 54 
Förskott på förmån 9:2 försörjningsstöd 12 
Förskott på förmån 9:2 livsföring övrigt 3 
Förskott på förmån ensamkommande 2 
Försörjningsstöd 4:1 39 
Livsföring i övrigt 4:1 20 
Utredning ekonomist bistånd/förmedling 11 
Summa delegeringsbeslut 154 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 12 
 

 
 forts. Sn § 2 

 
Delegeringsbeslut – Individ- och familjeomsorgen 
 

 2016-11-01—2017-02-27 
Nanna Rehnfeldt 
18+ ensamkommande 3 
Extra kostnad vid placering 1 
HVB tillfälligt SoL 4 
Kontaktfamilj 1 
Läkarundersökning 32 § LVU 2 
Uppdrag HVB internt 5 
Utredning 11:1 anmälan 0-17 år 4 
Summa delegeringsbeslut 20 
 
 
Totalt antal delegeringsbeslut - IFO 744 beslut 
 
Socialnämndens ordförande  
§ 12 hem 11 § LVU 1 
HVB 11 § LVU 2 
HVB SoL 2 
Lägga ner faderskapsutredning 1 
Omedelbart omhändertagande 6 § LVU 1 
Polis läkare 43 § LVU 1 
Polis vård 43 § LVU 1 
Övervägande forts vård SoL 6:8 0-17 år 19 
Summa delegeringsbeslut 28 
 
Delegeringsbeslut – Hälso- och sjukvård 
 2016-11-01—2017-02-27 
HSL Arbetsterapeut 44 
HSL Sjukgymnast 33 
HSL Sjuksköterska 33 
Summa delegeringsbeslut 110 
 
Totalt antal delegeringsbeslut – HSL 110 beslut 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningarna godkänns. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 13 
 

 
 
 
Meddelandeärenden 

Sn § 3 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Cirkulär 16:59 - Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och 

vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2017 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 16:60 f- Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner 

enligt SoL för år 2017 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 16:61 - Cirkulär 16:61 - Ersättning till kontaktperson och 

kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2017 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Cirkulär 16:66 - Skydd för visselblåsare 
- Sveriges Kommuner och Landsting 
 
* Beslut – Tillsyn enligt alkohollagen i Arvidsjaurs kommun (Dnr 89/2016) 
- Länsstyrelsen Norrbotten 
 
* Månadsbrev december 2016 (Dnr 25/2016) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Medborgarundersökning hösten 2016 (Dnr 14/2017) 
- SCB 
 
* Anmälan enligt Lex Maria från Norrbottens läns landsting som medfört 

allvarlig vårdskada vid Arvidsjaurs hälsocentral (Dnr 13/2017) 
- Inspektionen för vård och omsorg 
 
* Kulturkalender får barn och ungdom i Arvidsjaurs kommun våren 2017 
- Integrations- och kulturförvaltningen 
 
* Månadsbrev januari 2017 (Dnr 18/2017) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Protokoll 2017-01-11 – Lekmannarevisorer i de kommunala  

stiftelserna 
- Kommunrevisionen 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 14 
 

 
 
 
 

forts. Sn § 3 Delgett via e-post om inget annat anges 
 
III Meddelandeärenden 
 
* Sammanställning, att upptäcka missförhållanden i äldreomsorgen 
- Inspektionen för vård och omsorg 
 
* Månadsbrev februari 2017 (Dnr 18/2017) 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
* Återkoppling avseende finansiering av nationell stödfunktion på SKL 

till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 
- Sveriges kommuner och Landsting 
 
* Projektbeskrivning –Palliativ vård 
- Socialchef Ann-Sofi Levander 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 15 
 

 

 
 
Information om 
drogsituationen bland 
ungdomar 
 

Sn § 4 Dnr 00023/2017 700 
 
Socialnämnden har vid sammanträde i april 2016, begärt att få redovisning 
vid varje möte hur drogläget utvecklas i Arvidsjaurs kommun, med 
tyngdpunkt på unga. 
 
Socialchefen informerar vid dagens sammanträde att det i dagsläget inte 
finns några indikationer på att drogandet är stort eller att det sker 
försäljning.  
 
All personal på HVB-hemmen har fått utbildning i ”Motiverande samtal”. 
 
Under 2016 är kostnaderna för vård av missbruk stora. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 16 
 

 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
- Äldreomsorgen 

 

Sn § 5 Dnr 00023/2017 700 
 
Emma Wendt och Marie Lidström, biståndshandläggare inom 
äldreomsorgen berättade hur det kan går till att handlägga ett ärende om 
bistånd. 
 
Ny lag träder ikraft 1 januari 2018 om samverkan vid utskrivning från sluten 
sjukvård och hälsovård. Lagen innebär kort att kommuner och landsting ska 
samverka mera med varandra. 
 
_____ 
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Bokslut/Årsredovisning 
2016 – Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 

Sn § 6 Dnr 00042/2017 041 
 
Årsredovisning för socialnämnden år 2016 har upprättats. 
 
Årsredovisning visar att socialnämnden klarat sin budget och har ett resultat 
på +3 500 tkr.  
 
Individ och familjeomsorgens resultat är + 319 tkr, till största delen 
beroende på betydligt högre intäkter än beräknat för ensamkommande.  
 
Avdelningen för funktionshindrade redovisar överskridande på ca 1 888 tkr 
miljoner ,avsatta medel för vård i annan kommun har inte räckt till och ett 
par nya personalgrupper har tillkommit. Verksamheten kompenseras i viss 
mån i efterhand, med upp till 2 års fördröjning av statsbidraget för LSS 
utjämning som varierar beroende på hur stor verksamhet kommunen har 
inom LSS. 
 
Inom äldreomsorgen har personalkostnaderna hållits nere trots anställning 
av fler personer med hjälp av statsbidraget för ökad bemanning. Bättre 
personalplanering, fler yngre anställda, minskat behov av hemtjänst är delar 
av förklaringen till det goda resultatet. Tillgången på boendeplatser har varit 
i stort sett i balans, som har stor betydelse för resultatet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Årsredovisning 2016 för socialnämndens verksamheter godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
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Arvidsjaurs kommun Bokslut 2016 
Januari – December Socialnämnden 
 
 
4 Socialnämndens verksamhetsområde 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  166 027 158 203 95 153 464 

Verksamhet  55 023 56 717 103 59 327 

Internhyror  34 0 0 34 

       

Summa kostnader  221 085 214 920 97 212 825 

       

Intäkter  -50 613 -48 041 95 -48 934 

       

Netto  170 472 166 879 98 163 891 
 
 
Verksamheten 
Socialnämndens verksamhet omfattar individ-och familjeomsorg, stöd till personer med 
funktionshinder samt äldreomsorg.  
 
Händelser av betydelse 
Äldreomsorgen har  fått statliga stimulansmedel för ökad bemanning som använts till 
undersköterskor som utgår från personalpoolen -resursteam , utökning av sjuksköterskebemanning , 
dagverksamheten Utsikten för äldre samt utökad samordnarfunktion i personalpoolen. 
Stimulansmedel för kompetensutveckling 188 tkr har använts till vidareutbildning. Vi har även 
bjudit in personal från AFF, IFO , gymnasieelever, personal från grannkommuner samt från 
Arvidsjaurs hälsocentral.  
Under december påbörjades nedläggning av hemtjänstgruppen i Moskosel då  antalet brukare i  
området blivit så lågt att det inte längre är möjligt att ha en grupp i Moskosel. 
Äldreomsorgen har kunnat erbjuda plats i tid till alla som fått gynnande beslut om boende. Balans 
mellan utbud och efterfrågan i stort sett.  
Hemsjukvårdens ”mjuka värden” har utvärderats. På rätt väg men mycket återstår ännu. Ekonomiskt 
en större börda för kommunerna. 
Införandet av e-hälsa i Norrbotten fortsätter. Vi finns med i det länsövergripande projektet Min plan 
där Norrbottens kommuner och Region Norrbotten ska genomföra samordnad planering och 
informationsöverföring mellan landsting och kommuner. Ny lag 2018 gör att arbetet brådskar. 
Planering och genomförande av verksamheters flytt i och till Länsmansgärdan 9 har pågått hela året. 
 
Avdelningen för funktionshindrade har  haft stora svängningar i verksamheten, stora 
personalgrupper har berörts inom området personlig assistans. Boende i annan kommun har varit 
fler än under tidigare år. Försäkringskassans omprövningar av beslut har lett till att brukare förlorat 
den statliga delen av assistansen , hela kostnaden har lagts på kommunen. 
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Individ och familjeomsorgen har  utökat sina insatser till stöd för barn och unga. Under året har man 
rekryterat familjestödjare och socialsekreterare för att klara behoven. Antalet ensamkommande var 
högt under våren, minskat betydligt under hösten. Arbetet med unga till arbete har pågått under stor 
del av året. 
Inhyrd konsult har tagits in för att klara arbetet med tillstånd och tillsyn inom alkohollagens område. 
 
Ekonomi 
Bokslutet visar att socialnämnden klarat sin budget och har ett resultat på +3 500 tkr. Individ och 
familjeomsorgens resultat är + 319 tkr, till största delen beroende på betydligt högre intäkter än 
beräknat för ensamkommande. Avdelningen för funktionshindrade redovisar överskridande på ca 
1 888 tkr miljoner ,avsatta medel för vård i annan kommun har  inte räckt till och ett par nya 
personalgrupper har tillkommit. Verksamheten kompenseras i viss mån i efterhand , med upp till 2 
års fördröjning av statsbidraget för LSS utjämning som varierar beroende på hur stor verksamhet 
kommunen har inom LSS. 
Inom äldreomsorgen har  personalkostnaderna hållits nere trots att vi anställt fler personer med hjälp 
av statsbidraget för ökad bemanning. Bättre personalplanering , fler yngre anställda , minskat behov 
av hemtjänst är delar av förklaringen till det goda resultatet.. Tillgången på boendeplatser har varit i 
stort sett i balans , det har stor betydelse för resultatet. 
 
Investeringar 
Införandet av hotellås och larm på Ringelsta är i stort sett genomfört, även spoldesinfektorer än 
klart. 
 
Personal 
Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och 
personliga assistenter, handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 3 arbetsterapeuter, 13 sjuksköterskor, 1 
vaktmästare,  2 personliga ombud. Personal totalt 361 omräknat till heltider (  motsvarande siffra för 
2015 var 332) 
Antalet anställda varierar bl a beroende på hur många som är sjukskrivna , föräldralediga  samt  
utökningar inom Avdelningen för funktionshindrade. Andelen män och utrikesfödda har ökat inom 
hela socialnämndens verksamhet. 
Sjukfrånvaron är uppe i 8,14 %, ökning från 7,31 under 2015. 
 
Uppföljning av översikts och tillväxtplanen 
Nya vård- och omsorgsplatser bör tillskapas i Arvidsjaurs tätort. Genomförs 2017, 4 platser för 
korttidsvård 
I alla våra äldreboenden ska finnas möjlighet till daglig fysisk aktivitet, gärna utomhus. Genomfört 
till viss del med hjälp av resursteamet där varje person kan få utökad aktivitet. Kultur i vården har 
utökat sina insatser, bl a med dans. 
Kommunens ska aktivt verka för att drogmissbruket minskar. Genomförs kontinuerligt, Pärlan är 
vår resurs. 
Samverkan med kommunens övriga förvaltningar, landstinget samt frivilligorganisationerna bör 
utvecklas för att förhindra nyrekryteringen av missbrukare bland unga i kommunen. Genomförs 
kontinuerligt 
En kampanj för nolltolerans mot langning bör genomföras. Ej genomfört, bedöms inte vara ett 
aktuellt problem. 
Samverkan med andra kommuner inom bland annat hemtjänsten bör utvecklas. Försök att köpa 
tjänst av Älvsbyn i norra kommundelen, ej möjligt. 
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Framtid 
Befolkningsprognos 2014 visar att 75-84 åringarna ökar med 74 personer fram till 2034. 
Längst sammanhängande period med ökning förväntas 2016-2022 (med totalt 99 personer) 
Antalet 85 år och äldre kan öka med 104 personer fram till 2034. 
Den stora ökningen av personer  över 85 år gör att kommunen måste ha beredskap för fler 
korttidsplatser och platser i  vård och omsorgsboende. 
Fortsatt utveckling av förebyggande arbete och hemsjukvård ingår också i planeringen för äldre. 
Regeringens och riksdagens olika åtgärder innebär både kostnader och intäkter. 
Ny lagstiftning om samordnad planering vid utskrivning kommer 2018, ersätter lagen om 
betalningsansvar. 
Kommunerna och landstinget i Norrbotten planerar för det praktiska genomförandet. Kommer 
antagligen att innebära ökande kostnader, vi ska bl a kunna vårdplanera dygnet runt , årets alla 
dagar. 
Under 2017-2018 får kommunen ca 2 miljoner per år till utökad bemanning inom äldreomsorgen. 
 
Avdelningen för funktionshindrade har stora svängningar i verksamheten. Brukarna inom personlig 
assistans kan välja mellan privata utförare eller kommunen som utförare och det berör stora 
personalgrupper. Brukarna har ofta flera funktionshinder och verksamheten måste vara mycket 
flexibel. Behovet av kvalificerat boende kan ibland inte tillgodoses i Arvidsjaur utan innebär 
kostsamma lösningar på annan ort. Försäkringskassans stramare bedömningar av rätten till personlig  
assistans gör att kostnader skjuts över till kommunen istället. 
 
Tillgång till utbildad personal är viktigt och vi behöver bli bättre på att ta tillvara alla medborgares 
resurser. Fortsatt samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet,  HR-avdelning, 
Arbetsförmedlingen, Sandbackaskolan , Akademi Norr är nödvändigt för att styra utvecklingen i rätt 
riktning.  
 
Individ och familjeomsorgen fortsätter att utveckla stödet till barn och unga. I maj kommer 
regeringens nationella samordnare tillbaka för återbesök inom ramen för uppdraget förbättrat stöd 
till barn och unga. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal - Socialnämnden 
 

Perspektiv Medborgare/Kund 
KF-mål Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialog 
Socialnämndens mål Brukarnas nöjdhet ska vara hög 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än  

80 resp 50 
81-90, resp 51-62 Mer än  

91 resp 63 
Jämförelsevärde Hemtjänst 93 % nöjda,  Boende 62 % 

Resultat 2016: 94 % resp 74 % 
  
Perspektiv Utveckling/Tillväxt 
KF-mål Långsiktig hållbar utveckling 
Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare 
Socialnämndens mål God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar 

och livssituationer 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än 70 71-83 Mer än 84 
Jämförelsevärde Informationsindex för kommunens webbplats 

äldreomsorg. Resultat (2015) 87 
  
Perspektiv Ekonomi 
KF-mål God ekonomisk hushållning 
Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Socialnämndens mål Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska 

inte ligga högre än i jämförbara kommuner. 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än 2 % 2,1-3,9 % Mer än 4 % 
Jämförelsevärde RKA-rådet för främjande av kommunala analyser har 

funnit att Arvidsjaur äldreomsorg är 100 % effektiv. 
Ingen analys finns för 2016. 

  
Perspektiv Arbetsgivare 
KF-mål Attraktiv arbetsgivare 
Fokusområde Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Socialnämndens mål Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning 
Bedömning Röd Gul Grön 
Bedömningsintervaller Mindre än  

70 % 
70,1-79,9 Mer än 80 % 

Jämförelsevärde Resultat 2016 mer än 80 % 
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Slutredovisning av socialnämndens investeringsbudget 2016 
 
Investeringsprojekt 2016 Budget 

2016 (tkr) 
Investerat 

t.o.m.  
2016-12-31 

Kvar av 
budget 

Avskriv-
ningstid 

  
      
Projektnamn - Larm och hotellås på Ringelsta         
Det mesta är utfört, fakturor saknas ännu för 
sista åtgärden, larm till RWC på entre´planet. 1 544 1 354 190   

    
Resterande belopp överflyttas till 2017     

    
UH 2015-64     

      
Projektnamn - Diskdescinfektorer         
Projektet har inte kunnat genomföras under 
2016, vi inväntar flytt till nya lokaler i 
Länsmansgärdan 9  60 0  60   

      
        
UH 2014-26       
        
Projektnamn - Spoldecinfektorer         
          
Spoldescinfektorer 150 158 -8   
        
UH-2014-26       
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14 Socialnämnden 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  338 266 78 306 

Verksamhet  52 19 37 60 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader  390 285 73 366 

   

Intäkter  0 0 0 0 

   

Netto  390 285 73 366 
 
Händelser av betydelse 
Socialnämnden har haft temamöten där allmänheten bjudits in vid fem tillfällen under året. Tema 
har varit bl a vård och omsorgsboende, hälso- och sjukvård , hemtjänst och hemsjukvård., det senare 
vid mötet i Moskosel i maj. Nämnden har fått regelbundna budgetuppföljningar samt socialchefens 
månadsbrev med aktuell information. 
Ordförande har tjänstgjort enligt plan. 
Både ordförande och vice ordförande har valt att lämna sina uppdrag i slutet av året. 
 
Ekonomi 
Den politiska ledningen har klarat sin budget. 
 
Måluppfyllelse 
Engagerade och nöjda medarbetare och kunder- delvis uppnått. 
God service och trygghet -  uppnått. 
God ekonomisk hushållning- uppnått. 
Kompetens och arbetsmiljö-delvis uppnått. 
 
Framtiden 
Fortsatt arbete för att effektivisera verksamheten, bl a genom köpet av Hälsocentralen. 
Öppna temamöten för att ge medborgarna tillfälle att möta politiker och tjänstemän på ett enkelt sätt 
 
 
Annika Öberg,   
Tjänstgörande ordförande i socialnämnden 
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40 Socialnämndens ledning samt övergripande kostnader äldreomsorg 
(Verksamheter 702-709 samt 771) 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  8 451 7 923 94 7 717 

Verksamhet  8 556 7 615 89 8 000 

Internhyror  34 0 0 34 

   

Summa kostnader  17 041 15 538 91 15 751 

   

Intäkter  -3 659 -4 297 117 -4 186 

   

Netto  13 382 11 241 84 11 565 
 
Verksamheten 
Social administration innehåller kostnader för socialchef,  MAS/biträdande socialchef, administrativ 
handläggare/ekonom, biståndshandläggare äldreomsorg, chefer inom äldreomsorgen  och HSL 
enheten samt generella kostnader för data, kontorsmateriel, utbildningar och gemensamma 
åtaganden, hyra och övergripande kostnader för äldreboenden. Även  stora delar av statliga 
stimulansmedel och projekt ligger inom verksamheten. 
 
Händelser av betydelse  
Vi har inte haft full bemanning på alla tjänster under hela perioden, långtidssjukskrivning, partiell 
föräldraledighet har inte ersatts med vikarier. Vi har fortsatt genomförandet av  statliga medel för 
ökad bemanning inom äldreomsorgen . Planering för  utökning och flytt av Kommunrehab, ordna 
utbildningar för all personal inom äldreomsorg har varit två andra stora händelser. Kostnaden för 
utskrivningsklara har minskat betydligt, endast 4 dagar för 2016. 
 
Måluppfyllelse och nyckeltal 
Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits enligt plan .Personalen, både handläggare och chefer, 
har getts möjlighet till vidareutbildning. Personalpoolen har varit navet i rationell personalplanering 
bland baspersonal. Chefernas arbetssituation behöver förbättras enligt revisionsrapport.  
Socialnämndens mål anses vara  delvis uppfyllda inom socialnämndens ledning. Vi uppnår målet 
när det gäller utbildad personal inom ledningen  
 
Ekonomi 
Utfallet på + 2, 1 miljoner beror  på  högre intäkter, lägre personalkostnader i socialnämndens 
ledning,  
 
Personal  
Sjuktalet har ökat , ligger på 6,93  Långtidssjukskrivningar drar upp ohälsotalet. Medarbetarsamtal 
och lönesamtal har hållits Personalmöten, facklig information och förhandlingar  har genomförts 
enligt plan. Det har varit svårt att rekrytera chefer under hela  året. Vakanser har uppstått och 
frånvaro av chefer drabbar alla på negativt sätt. 
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Framtiden 
Personalomsättningen tenderar att öka och vi måste hela tiden arbeta för att arbetsmiljön ska vara  
god så vi kan konkurrera om arbetskraften. Under 2017 ser vi över behovet av administrativt stöd 
/utökning av chefer. Vi måste arbeta mer med långsiktig personalförsörjning. Förändringen som 
inflyttningen i Länsmansgärdan 9 medför sätter fokus på hur socialnämndens olika delar ska 
samverka. Samarbete med Akademi Norr för att får en lokal socionomutbildning 2019, samarbete 
med gymnasieskolan inom Vård och omsorgscollege ska fortsätta. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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Personalpoolen 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  10 213 2 326 23 864 

Verksamhet  400 238 59 256 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader  10 613 2 564 24 1 120 

   

Intäkter  -10 083 -1 579 16 -816 

   

Netto  530 985 186 305 
 
Verksamhet 
Bemanningsenhet för socialnämndens verksamheter samt för HVB för ensamkommande.  
 
Händelser av betydelse 
Mesta delen av stimulansmedel för ökad bemanning i äldreomsorgen har lagts på resursteamet som 
utgår från personalpoolen. 
Under hösten har poolens chef vikarierat på Länsmansgården och poolens samordnare har vikarierat 
som chef. Samordnaruppdraget har fördelats på anställda i poolen. 
 
Måluppfyllelse och nyckeltal 
Poolens verksamhet är en nödvändig funktion för att uppfylla målet om god ekonomi och 
effektivitet. Målet anses uppfyllt. 
 
Ekonomi 
Budgeten för personalpoolen är svår att överblicka då intäkterna sker i form av omföringar mellan 
verksamheter. Under 2017 bör socialnämnden se över poolens timpris. 
 
Personal 
Vi har få oplacerade tillsvidareanställda.  Inför framtidens pensions avgångar  kommer behovet av 
utbildad personal att vara stor .Därför annonseras alla tjänster ut externt för att man ska kunna få 
sökande utifrån. Idag kan man få längre vikariat fast man inte har LAS-företräde.  
Sjuktalet för poolens anställda har ökat, till stor del beroende på långtidssjukskrivningar. 
 
Framtiden 
Verksamhetssystemet Time Care används och för att alla ska kunna använda systemet på bästa sätt 
kommer chefer och schemaansvariga inom socialnämndens verksamheter att få fördjupad kunskap. 
Personalpoolen ser nyttan av fortsatt samarbete med andra enheter inom kommunen. 
Eventuellt kommer personalpoolen att byta lokal då det finns bra utrymmen inom Länsmansgärdan 
9. 
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411 Individ och familjeomsorgen 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  7 438 8 473 114 7 870 

Verksamhet  16 201 16 480 102 17 811 

Internhyror  0 0 0 0 

       

Summa kostnader  23 360 24 953 106 25 681 

       

Intäkter  -5 422 - 7 054 130 -7 907 

       

Netto  18 218 17 899 98 17 774 
 
Verksamheten 
Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden rörande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), 
förmedling av inkomster, skuldsanering, fastställande av faderskap, familjerätt, adoption, stöd och 
hjälp till barn/ungdom och föräldrar, vård i familjehem eller på institution samt missbrukarvård jml 
Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. Handläggningen omfattar även 
utredning, placering och uppföljning av ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar. Vård mot den 
enskildes vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Ärenden avseende 
dödsbon handläggs enligt Ärvdabalken. Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med 
Alkohollagen.  
 
Individ- och familjeomsorgens budgetprognos är svår att förutsäga, då kostnaderna till stor del styrs 
av enskildas behov av stöd. Andelen utlandsfödda och flyktingar som efter sin etableringstid 
behöver stöd är fortsatt hög och ställer krav på individanpassade insatser. 
 
Händelser av betydelse 

För behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård krävs 
utbildningsnivå motsvarande socionomexamen eller annan relevant examen.  Behörighetskraven 
omfattar dem som gör bedömning av om utredning ska inledas, utreder och bedömer behov av 
insatser eller andra åtgärder, och ansvarar för uppföljning av beslutade insatser.  Socialnämnden har 
ett tydligt uttalat ansvar för att handläggare som självständigt ska utföra dessa arbetsuppgifter har 
tillräcklig kompetens och erfarenhet. Individ- och familjeomsorgens socialsekreterare är nio till 
antalet. Sex av dessa är socionomer medan tre har god utbildningsnivå, men saknar 
socionomexamen. Med hjälp av HR-enheten har vi börjat titta på möjligheter till kompletterande 
utbildningsinsatser för att samtliga socialsekreterare ska vara fullt behöriga.   
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Ungdomssatsningen har kommit igång. Tillsammans med Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmarknadsenheten och Sandbackaskolan samverkar vi för att långsiktigt och varaktigt minska 
ungas arbetslöshet. Målgruppen är unga i åldrarna 16 till 24 år, som varken studerar eller arbetar. 
Målet är att öka andelen unga som avslutar sina gymnasiestudier och kommer ut i arbete och egen 
försörjning.  
 
Genom rekrytering av en familjestödjare kan vi erbjuda ökat stöd till barnfamiljer. Familjestödjaren 
arbetar med råd- och stödsamtal som kan var ett sätt för föräldrar att finna nya rutiner och strategier 
för att på ett bättre sätt klara vardagen. Vid behov av mer omfattande stöd görs bedömningen av en 
socialsekreterare och gemensamt upprättas en plan för insatsen. 
 
Fler unga uttrycker att de mår dåligt och testar droger. Som en del i vårt öppenvårdsarbete drogtestar 
vi därför fler. Testerna tas vid hälsocentralen. 
 
Länsstyrelsens tillsyn under januari 2016 av kommunens arbete enligt alkohollagen visade på 
omfattande brister. För att komma till rätta med dessa har vi under en period hyrt in en konsult, som 
handlägger/utreder nya tillståndsärenden, ser över och följer upp befintliga tillstånd, har bjudit in 
krögare, polis och politiken till en gemensam träff och planerar för krögarutbildning inom 
”Ansvarsfull alkoholservering”. En tillsynsplan för 2017-2018 har upprättats. Länsstyrelsen 
konstaterade under december 2016 att kommunen vidtagit relevanta åtgärder och tillsynsärendet 
avslutades.  
 
Personal 
Antal årsarbetare 14 (varav 5 deltid). Kostnadsökningen beror på att vi under året anställt ytterligare 
en socialsekreterare (ungdomssatsningen) samt att vi behövt tre socialsekreterare för att klara det 
ökade mottagandet av ensamkommande flyktingbarn under andra halvåret. Minskas åter till två 
tjänster från årsskiftet 2016/2017. 
 
Ekonomi 
Kostnaden för familjehemsvård (barn och unga) fortsätter att öka något, medan andelen 
återsökningsbara placeringar minskar. Förbrukat 205 % av budget. 
 
Kostnaden för institutionsvård för ungdomar ökar, både för att fler placeras och för att andelen 
återsökningsbara placeringar minskar. Förbrukat 132 % av budget. 
 
Kostnaden för institutionsvård för vuxna med missbruksproblem är fortsatt höga. Förbrukat 160 % 
av budget. 
 
Sammanfattningsvis har Individ- och familjeomsorgens kostnader som avser bistånd till enskilda 
(barn och vuxna) i form av vård varit mycket höga. Intäkterna (som i huvudsak kommit från 
Migrationsverket) gör dock att vi klarat 2016-års budget.  
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Måluppfyllelse inkl nyckeltal 2016 
 
Barn och unga 
Under 2016 har Individ- och familjeomsorgen mottagit 93 anmälningar om barn och ungdomar som 
kan befaras fara illa. (102 anmälningar år 2015). Förhandsbedömningar av och utredningar rörande 
barn som befaras fara illa ska genomföras utan dröjsmål och slutföras inom fyra månader. Alla 
utredningar ska ske enligt BBIC (Barns behov i centrum). Våra utredningstider har kortats ner, men 
då vi fortfarande haft barnärenden i kö för bedömning/utredning, kan det ha medfört att insatser inte 
satts in tillräckligt snabbt. Dessutom har tjänsten som familjestödjare/hemterapeut varit vakant 
under hela första halvåret, vilket kraftigt begränsat vår möjlighet att ge stödjande insatser. 
Samverkan med förskola/skola, mödra- och barnhälsovård, primärvård och barn- och 
ungdomspsykiatri ska följa våra gemensamma riktlinjer – ”Norrbus”. Detta leder till att berörda 
barnfamiljer får rätt stöd i ett tidigare skede och att antalet anmälningar om barn som riskerar att fara 
illa fortsätter att minska. Här finns trots allt fortsatta förbättringsområden. Målen rörande barn och 
unga kan därför bara anses delvis uppfyllda.  
 
Vård i familjehem/institution 
7 barn/unga är placerade i familjehem (5 under 2015) och 4 i förstärkta familjehem (5 under 2015). 
6 ungdomar har vårdats på institution (oförändrat). 4 placeringar har skett med stöd av LVU (tre 
under 2015), övriga enligt SoL. Delar av vårdkostnaderna återsöks från Migrationsverket, men 
andelen ensamkommande som placerats utanför kommunens egna grupphem har minskat. 
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd  
Netto utbetalt: 4 294 tkr (4 673 tkr år 2014). Fler biståndssökande behöver mer stöd i form av 
samhällsinformation, ekonomisk planering och tolktjänster. Efter utökningen med en 
socialsekreterare har arbetsbelastningen på de som handlägger försörjningsstöd minskat något. Vår 
tillgänglighet har ökat och beslut delges vanligtvis inom 2 till 8 veckor. Arbetet med att erbjuda och 
ge ekonomisk rådgivning har tidigare inte kunnat prioriteras, vilket lett till ett ökat behov av 
ekonomiskt bistånd. Vi har under andra halvåret fått utökat administrativt stöd, vilket leder till att 
fler kan få stöd och att kostnaderna för det ekonomiska biståndet inte ökar utan förhoppningsvis kan 
sänkas. Målen kan därmed anses i det närmaste uppfyllda. 
 
Missbrukarvård/Pärlan  
22 nya ärenden har tillkommit under 2016 (15 nya under 2015). 6 personer har erhållit bistånd i 
form av institutionsvård, samtliga enligt SoL (10 personer under 2015). 13 personer har beviljats 
strukturerat öppenvårdsprogram (11 personer under 2015). Vår tillgänglighet är fortsatt god. Målen 
anser vi vara väl uppfyllda. 
 
Alkoholtillsyn 
Utredningarna och handläggningstiden vid ansökan om serveringstillstånd har förbättrats avsevärt. 
Tillsyn har utförts. Målen är därmed delvis uppfyllda.  
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Framtiden  
Vårt mål är som alltid att fortsätta utveckla arbetet med barn och unga. Vi måste också tillsammans 
med hela samhället arbeta på bred front mot missbruket av droger. Vård-kostnaderna fortsätter att 
öka samtidigt som vår budget minskas. Den ekvationen går inte ihop. Vi behöver därför tydliga 
politiska direktiv gällande vilka prioriteringar som ska göras eller inte göras. 
 
För att klara personalförsörjningen måste vi ge personalen förutsättningar att göra ett bra arbete. Vi 
behöver avgränsa våra ansvarsområden, ta fram tydligare rutiner och ett fungerande ledningssystem. 
 
 
 
Anna Lindbäck 
Enhetschef IFO 
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43  Avdelningen för funktionshindrade 
 

  Årsbudget Utfall period Utfall fg år Prognos Årsavvikelse 

Personal  44 711 23 064 24 229 50 392 -5 681 

Verksamhet  12 376 6 270 7 688 13 032 -656 

   

Summa kostnader 57 087 29 334 31 917 63 424 -6 337 

   

Intäkter  -22 376 -13 259 -14 101 -25 608 3 232 

   

Netto  34 711 16 075 17 816 37 816 -3 105 
 
 
Verksamhet 
Inom avdelningen för funktionshindrade ges stöd till personer med olika typer av funktionshinder. 
Verksamheten omfattar personlig assistans, gruppboenden, dagverksamheter, ledsagning, 
kontaktpersoner, kontaktfamilj, stöd i boendet m.m. 
 
I kommunen finns 17 ärenden med personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB). 10 av 
dessa ärenden har kommunen som utförare och därmed AFF som arbetsgivare. 
 
Arbetsgivarrollen och verksamhetsledning upplevs i dagsläget för tungt. Många ärenden och 
lösningar är i dagsläget mer komplicerade än tidigare. FK kräver mer utförlig redovisning på varje 
utförd assistanstimma för att betala ersättning till assistansutförare. 
 
Från juni har AFF haft förstärkning inför sommaren/ semesterperioden och från april har vi haft 
vikarie 100 % för en 75 % sjukfrånvaro handläggare.  
 
Det aktuella läget medför att vi måste ha fortsatt förstärkning i ledning/chefer inom AFF för att klara 
verksamheten. Det innebär även att AFF behöver fler kontor för att kunna utföra sitt arbete effektivt 
och med respekt för både enskildas, brukares och personalens integritet i möten med chefer och 
handläggare. 
 
Ekonomi 
Vi överskrider budget i kostnader, men även i intäkter. Vi har fått en ”klumpsumma” retroaktiv 
ersättning från migrationsverket som medför att intäkterna är högre än beräknat. Utan den 
”klumpsumman” skulle våra intäkter legat under budget. 
 
Försäkringskassan ändrar sina rutiner för utbetalning av personlig assistans enligt SFB. Från oktober 
kommer utbetalningen att ligga i efterskott. 
 
När löneökningspengar fördelats till verksamheten och även intäkter ökat så har AFF:s underskott 
blivit lägre än tidigare beräknat. 
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Personal / Måluppfyllelse 
Det har blivit mer komplicerat utifrån varje brukares situation och behov att ge personal och 
verksamhet ett gott stöd. 
 
AFF har inga ”ej verkställda beslut”  
 
 
 
Margot Edström Lövgren 
Enhetschef AFF 
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451, 4512, 4513 Hemtjänst, närståendestöd, färdtjänst, riksfärdtjänst och 
närståendestöd 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  31 206 29 564 95 29 071 

Verksamhet  4 512 4 506 100 4 455 

Internhyror  0 0 0 0 

       

Summa kostnader  35 718 34 070 95 33 526 

       

Intäkter  – 3 335 – 3 478 104 – 3 511 

       

Netto  32 383 30 592 94 30 015 
 
Hemtjänst  
Hemtjänsten består av sju grupper med 59 årsarbetare. Fem grupper i tätorten, samt i Glommersträsk 
och Moskosel. Beviljade insatser verkställs mellan kl. 06.30 och 21.30.  
Hälso- och sjukvårds insatser utförs på delegation av distriktssköterska eller enl. SoL i form av 
egenvård. 
Omsorgs- och omvårdnadsbehovet är något lägre jämfört med föregående år. Det vi ser ökar är 
behovet av följeslagare till och från hälsocentral och sjukhus samt olika sociala aktiviteter som 
exempelvis ledsagning. 
Vi har under perioden haft ett antal personer med palliativ diagnos som fått vård och omsorg i 
hemmet. 
Statistiken innefattar inte följeslagare till och från sjukhus, installation och åtgärd av larm samt 
gemensamma aktiviteter för våra brukare. 
 
Statistik 2016 2015 
Ant. brukare per mån 233 238 
Ant. hemtj tim. per mån  7329 8036 

 
Händelser av betydelse 
Brukare som är hemsjukvårdspatienter får nu erbjudande om deltagande i Senior Alert. Målet är att 
identifiera personer med risk för fall, undernäring och trycksår och genom detta kunna sätta in 
förebyggande insatser.  
Beredskapen har fungerat bra i Moskosel (11 larm) men vi ser en betydande ökning i 
Glommersträsk från 26 larm till 112 larm. 
En person från hemtjänster har examinerats som vårdhundsförare. Vårdhundsekipaget skall finnas 
till för personer som har hemtjänst eller tillhör avdelningen för funktionshindrade. Syftet är att 
hunden skall användas för att främja sociala aktiviteter och rörelseträning.  
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Avvikelser/Klagomål 
Avvikelserna har bearbetats och i de fall brukaren har hemsjukvård också delgivits 
distriktssköterskan som har hälso- och sjukvårdsansvaret i den enskildes hem. I samtliga 
fallavvikelser har inte personalen varit närvarande vid själva fallet, utan åtgärdat efter ett larm eller 
hittat brukar som fallit. Under omvårdnadshändelser, insatser och arbetsrutiner är orsaken de flesta 
gånger att personalen missat i planeringen men ingen person har kommit till skada. Vad gäller 
information/kommunikation så har berörd part kontaktats.  
 
Avvikelser 2016 2015 
Läkemedelshändelse 82 108 
Fall 129 110 
Omvårdnad/Insatser/Arbetsrutiner 19 40 
Information/Kommunikation 8 16 
Bemötande - 3 
Våld och övergrepp 2 - 

 
Tre klagomål har upprättats, en bristfällig utförd serviceinsats, ett olämpligt bemötande och ett där 
larmcentralen bedömt att larmet inte skulle åtgärdas då det inte var ett akut behov av hjälp. Åtgärder 
har vidtagits enligt gällande rutiner. 
 
Ekonomi 
Personalkostnaderna är lägre än budget då vi har vakans hållit delar av tjänster i samband med både 
kortare och längre frånvaro och då ordinarie personal, i perioder, ansökt om nedsättning av 
sysselsättningsgrad.  
Personalen planerar dagligen om vid korttidsfrånvaro, vilket också bidragit till lägre kostnader. 
Verksamhetskostnaderna är i enlighet med budget.  
Intäkterna är högre än budget och beror på att våra brukare har bättre ekonomi och avgifterna 
behöver därför inte reduceras. 
 
Personal/Arbetsmiljö 
Vi har under året haft en något lägre vårdtyngd. Arbetsmiljön har varit god och grupperna fortsätter 
sitt goda samarbete. 
I Glommersträsk var vårdtyngden hög under årets första fyra månader för att sedan minska till en 
normal nivå. Under den perioden anställdes extra personal för att klara att verkställa insatser.  
Våra timvikarier får nu ganska fort längre vikariat och introduktionerna ökar därför. 
Sjukfrånvaro baspersonal 9,95 %. Den har ökat med 2,15 % jmf med föregående år. 
Frånvaro > 60 dagar har ökat med nästan 11 % procent, men den har inte varit arbetsrelaterad. 
En arbetsskada och elva tillbud har rapporterats. Nödvändiga åtgärder har vidtagits i samtliga fall. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
Måluppfyllelsen har varit god. Målen utvärderas från socialstyrelsens undersökning om vad de äldre 
tycker om hemtjänsten i Arvidsjaur. Sammantaget så är 94 % mycket eller ganska nöjd med 
hemtjänsten. 88 % uppger att man känner sig trygg att bo hemma med stöd av hemtjänsten.  
91 % anser att man tar hänsyn till åsikter och önskemål. 99 % tycker att personalen bemöter 
brukarna på ett bra sätt. 
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Ingen utvärdering av personalmålen, då medarbetarenkät inte genomförts. Men vi chefer har bilden 
av att baspersonalen trivs på sitt arbete. Vi har personal som provat på annat arbete men valt att 
kommatillbaka till hemtjänsten. De har uttryckt att arbetet inom hemtjänsten ett självständigt och 
meningsfullt arbete. Baspersonalen har värdegrunden i åtanke och vår bedömning är att arbetsmiljön 
är god.  
91,5 % av baspersonalen är utbildade undersköterskor. 
 
Framtiden 
Befolkningsprognosen visar att behovet av hemtjänst kommer att kvarstå då personer över 80 år 
ökar. 
Vi fortsätter omorganisationen i samband med nedläggning av hemtjänstgruppen i Moskosel, som 
påbörjades under december månad. 
En fortsatt utmaning kommer att vara vikarieanskaffning. För att klara detta tar vi emot elever som 
går vård- och omsorgsutbildningar samt praktikanter som vill prova på jobbet. Vi har också ett gott 
samarbete med skolan och arbetsförmedlingen. 
Den stora händelsen för hemtjänsten kommer att bli flytten till Länsmansgärdan. Personalen ser 
positivt på detta bl. a. på grund av det blir större lokaler då vi idag är trångbodda. Hemsjukvårdens 
sjuksköterskor har redan flyttat och biståndshandläggarna samt rehab personalen kommer att finnas i 
närliggande lokaler, vilket ses som positivt för både hemtjänstchefer och baspersonal. 
Inför framtiden kommer hemtjänstens personal att behöva utbildning och handledning för att bemöta 
personer med missbruksproblem. Äldre med missbruksproblem ställs ofta utanför missbruksvården 
och personalen inom hemtjänsten kommer att vara de personer som möter dem när de blir i behov av 
hjälp i hemmet. 
 
 
Lena Lindgren 
Hemtjänstchef 
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Kommunrehab 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  3 849 3 771 98 3 731 

Verksamhet  319 336 105 562 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader  4 168 4 107 99 4 293 

   

Intäkter  -100 -44 44 -395 

   

Netto  4 068 4 064 100 3 897 
 
Verksamheten 
Kommunrehab består av 9 ordinarie korttidsplatser, samt 1 akutrum (två platser).  Korttidsplatserna 
används för avlastning, växelvård, rehab mellan sjukhusvistelse och hemgång samt kortidsvård i 
väntan på plats i vård och omsorgsboende.  Under  perioden har de  flesta  fått boende ganska snabbt 
efter beslut. 
 
Händelser av betydelse 
Kommunrehab har haft tre olika chefer under året. Det har varit stor personalomsättning bland 
baspersonal, hälften av personalen är  nya eller vikarier. Krehabs personal har tillsammans med chef 
påbörjat planeringen för flyttning till nya lokaler. 
Vi har arbetet fram en handlingsplan så vi vet hur och vad vi ska göra om arbetsbelastningen ökar 
igen så vi kan sätta in åtgärder innan det blir alldeles för jobbigt. 
 
Ekonomi 
Krehab ligger precis på budget. 
Intäkterna är lägre än budgeterat, de flesta som får korttidsvård på Krehab har redan hemtjänst så 
någon ytterligare avgift tas inte ut.. Vi har sett över pedagogiska måltider  och sparat in på dessa. Vi 
har haft en pensionsavgång och många introduktioner under året men har trots detta klarat budgeten. 
Vi köper fortfarande städ för att städa toaletterna på avdelningen en gång/dag av kommunens städ 
för att personalen ska få mer tid till omvårdnaden. Under de perioder vi har det lugnt så försöker vi 
se över behovet av vikarier för att kunna spara pengar. 
 
Personal 
Bemanning: 7,0 årsarbetare 
Sjukfrånvaron har ökat avsevärt  jämfört med 2015.  
Arbetsmiljön genom riskinventering är en stående punkt på alla personalmöten. Risk och 
konsekvensanalys inför flyttning till nya lokaler har genomförts. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Engagerade och nöjda medarbetare och kunder-Brukarundersökning  hösten 2016 ger inga svar på 
enhetsnivå, men nöjdheten generellt har ökat jämfört med 2015.Resultat från 
medarbetarundersökning gick inte att få fram på grund av för få som svarat. 
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Vi genomför regelbundna och tidsplanerade personalmöten. Planeringsdag har genomförts under 
mars månad. Medarbetarsamtal har genomförts under året. 
God service och trygghet- brukarundersökning redovisas inte på enhetsnivå. 
God ekonomisk hushållning- vi har klarat vår budget. 
Kompetens och arbetsmiljö- enligt personalbudgeten är 100 % av personalen utbildade 
undersköterskor. Vi försöker att hålla utbildningsnivån även bland vikarier, vi lyckas inte alltid. 
Samarbetet mellan sjuksköterskorna och rehabpersonalen är bra, vilket tillsammans leder till en hög 
kvalitet på genomförda insatser. 
 
Personaltäthet: antal årsarb. antal platser täthet/rum 
Krehab (dag) 7,0 9 (+ 1 akutrum) 0,77 (0,70) 
            7,0 11 0,63 
 
Framtiden 
Kommunrehab flyttar till nya lokaler under våren 2017. Nuvarande chef jobbar tillsammans med 
personalen fram hur arbetet ska utföras, med betoning på individuella insatser. 
Krehab kommer att byta namn till Bryggan när vi flyttar. Under året hoppas vi på samarbete med 
arbetsmarknadsenheten för att kunna lämna det mesta av tvätten till personal som finns inom AME:s 
verksamhet.  
Vi kommer att arbeta med arbetsmiljön både den psykiska och fysiska. Bl a annat jobbar vi vidare 
med PPP för att få till ett bra arbetssätt så att stressen och arbetstyngden minskar. 
 
 
Ann-Sofi Levander 
Socialchef 
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4523 Länsmansgården 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verksamhet 
Länsmansgården A/B C/D och är ett särskilt boende som består av fyra avdelningar med totalt 
42 lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgs behov. 
Under året 2016 har det skett 24 utflyttningar och 22 inflyttningar.  
 
Händelser av betydelse 
Grupperna har fått många nya biståndsbeslut som gäller hemtjänst i särskilt boende. Man jobbar för 
att lära sig det nya arbetsättet. 
Man har i en grupp fått ned antalet läkemedelsavvikelser med bla nya rutiner vid användandet av en 
medicinvagn.  
Maskinparken är av äldre modell , inköp av nya har varit nödvändigt. 
 
Ekonomi 
 Matkostnader ligger i rimlighet med de prisökningar som skett under året 
 Sjuktalet är oförändrat samt lägre än genomsnittet inom socialförvaltningen 
 Länsmansgården har klarat sin budget, mest beroende på större intäkter än väntat. 
 
Personal 
 
Nyckeltal dagpersonal: 
26,55 i grundtjänst 
43 boendeplatser 
0,61 personal per boendeplats 
 
Personalgrupperna är ansvarsfulla grupper som tagit mycket ansvar inför bemanningen samt intag 
och behov av vikarier. Bra samarbete med personalpool och övriga verksamheter inom 
socialförvaltningen för att lösa akuta problem. 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 
Personal  20 282 20 105 99 19 747 
Verksamhet  1 463 1 607 110 1 227 
Internhyror  0 0 0 0 
       

Summa kostnader  21 746 21 712 100 20 974 
       

Intäkter  -769 -1 051 137 -938 
       

Netto  20 977 20 661 98 20 037 
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Sjukfrånvaro är ungefär detsamma som förra året. Samarbete mellan grupperna har prioriterats  
 Personalträffar samt teamträffar har genomförts regelbundet. 
 Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga anställda. 
 Lönesamtal är genomförda med alla grupper. 
 Samtliga boende har en genomförandeplan. 
 Systematisk arbetsmiljöarbete pågår ständigt. 
 Succesiv anpassning till hemtjänst i särskilt boende pågår vilket medför ett nytt sätt att arbeta på. 
 
Framtiden/Mål 
Att fortsätta jobba med och utveckla PPP  
Att arbeta för att personalen ska bli trygg i dokumentationssystemet. 
Att nöjdheten bland boende och anhöriga skall öka 
Att ett nytt arbetssätt krävs för att möta upp krav på hemtjänst i särskilt boende. 
Att samtliga boende skall ha en genomförandeplan som är aktuell.  
Att vi ska fortsätta ha  god samverkan med Sandbackaskolan och arbetsförmedlingen för att trygga 
personalförsörjningen och säkerställa kompetensen. 
Att fortsätta arbetet att se över rutiner vid beställningar av varor. 
 
 
Eva Granlund 
Boendechef 
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Ekan - Länsmansgården 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  3 295 3 333 101 3 081 

Verksamhet  310 181 58 218 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader  3 605 3 513 97 3 299 

   

Intäkter  -40 -112 281 -49 

   

Netto  3 565 3 401 95 3 251 
 
Verksamheten 
Ekan är ett vård- och omsorgsboende med åtta boendeplatser. I gruppen arbetar sju 
undersköterskor/vårdbiträden och en Patientansvarig sjuksköterska är knuten till boendet. 
 
Händelser av betydelse 
Ekan har haft tre olika chefer under året, det har medfört att planering och uppföljning inte har 
kunnat göras i samma utsträckning som tidigare. En av de anställda har gått vårdhundsutbildning 
Personalen och hunden kommer att kunna användas inom hela äldreomsorgen samt inom 
avdelningen för funktionshindrade. 
Ekan har använt resursteamet inom äldreomsorgen, bekostat av statliga stimulansmedel. Vi gör 
beställningar för olika typer av aktiviteter för de boende. Det har varit mycket uppskattat hos både 
boende och personal. De boende har kunnat gå på konsert, besöka ishallen för att se på hockey, vara 
i solrummet, gå ut och fika, gå promenader eller  få en pratstund ensam med personal. Förutom detta 
utförs det alla veckor  aktiviteter i större grupp eller enbart med en individ. Dessa aktiviteter 
genomförs med de boende utifrån dagsform och hälsa. Vi tar även del av det som ordnas av Kultur i 
vården. 
 
Ekonomi 
Ekan har klarat sin budget, mest beroende på att intäkterna varit högre samt att viss del av 
verksamhetskostnaderna skulle bokförts på Krehab, sambeställningar. 
Vi sambeställer mycket varor tillsammans med Krehab och erfarenheten av detta gör att vi kommer 
att bryta ner beställningarna till gruppnivå, där det är möjligt. Orsaken till detta är att det blir mer 
sårbart att endast ha två stycken beställare för totalt två avdelningar. Ekan har sett  över rutiner för 
inköp och matsedel för mellanmål. 
 
Personal 
På Ekan finns 6,5 årsarbetare, innebär något högre bemanning än i övriga boenden. Anledningen är 
att om gruppen består av färre personer kan man inte få ihop ett schema. Kostnaderna för timlöner 
och sjuklöner har ökat något, sjuktalet är lägre än 2015, huvudsakligen långtidssjukskrivningar. 
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Måluppfyllelse och Nyckeltal 
 
Engagerade och nöjda medborgare och kunder 
Utveckla medborgar-/kunddialog 
Brukarnas nöjdhet ska vara hög 

Röd Gul Grön 
≤80 resp 50 81-90, resp 51-62 ≥91 resp 63 
Hemtjänst 93 % nöjda  Boende 62 %  Resultat för alla boenden 74 % 
 

Utveckling/Tillväxt 
Långsiktig hållbar utveckling 
Underlätta för näringsliv och företagare 
God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer 

Röd Gul Grön 
≤ 70 71-83 ≥ 84 
Informationsindex för kommunens webbplats äldreomsorg 
Aktuell information finns på kommunens hemsida, dock saknas info på lätt svenska och talsyntes 
 

Ekonomi 
God ekonomisk hushållning 
Samverkan, effektivitet och koncerntänkande 
Kostnaden per brukare, exkl lokalkostnad, i särskilt boende ska vara lägre än i jämförbara 
kommuner. 

Röd Gul Grön 
≤ 2 % 2,1-3,9 ≥ 4 % 
2013 var kostnaden 3,8 % lägre per brukare än i jämförbara kommuner 
Mätning för 2016 kommer först juni 2017, i samband med räkenskapssammandraget. Går inte att bryta ned 
på enhetsnivå, Kostnaden för Ekan kan ligga något högre då Ekan har högre bemanning per brukare 

 
Arbetsgivare 
Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning 

Röd Gul Grön 
≤  70 % 70,1-79,9 ≥80 % 
  Mer än 80 % har 

undersköterskeutbildning 
 
Framtiden 
Vi ska fortsätta med att vårt arbete vad det gäller god arbetsmiljö och gott bemötande gentemot våra 
boende, deras anhöriga och övriga som vi möter i vårt dagliga arbete. 
 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2016 25 (31) 
Januari – December Socialnämnden 
 
 
4526 Ringelsta, inkl Björken och Blåklockan 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  22 861 22 593 99 22 284 

Verksamhet  8 069 7 652 95 7 512 

Internhyror  0 0 0 0 

   

Summa kostnader  30 931 30 246 98 29 796 

   

Intäkter  -4 538 -4 739 104 -4 625 

   

Netto  26 393 25 507 97 25 171 
 
 
Verksamheten 
Ringelsta är ett särskilt boende bestående av 48 lägenheter varav 22 är i gruppboendeform.  
Vi har sedan 2013 två korttidsplatser i huset, en på Björken och en på Blåklockan, vilka har varit 
belagda större delen av året. 
Måltiderna äts i restaurangen eller i lägenheterna förutom de som bor i gruppboende som äter i 
gemensam matsal.  
 
Händelser av betydelse 
 
Utbildningar för all baspersonal i Avvikelsehantering/Lex Sarah. 
 
Nytt larmlarmsystem installerades under våren och nytt brandsystem installerades under hösten. All 
ordinarie personal har fått utbildning i båda systemen. 
 
Solrummet har använts, mest av pensionärer utifrån, men även från andra boenden och självklart 
även av boende här i huset. Det är väldigt uppskattat av dem som använder det. 
 
Sommaren är som alltid en orolig tid, svårt att rekrytera personal inför sommaren vilket även gjort 
att det blir problem när vikarier eller ordinarie personal blir sjuka. På grund av svårigheter att få 
tillräckligt med vikarier så tecknades sommaravtal med några ordinarie personal, vilket blev en 
större kostnad för verksamheten. 
 
Resursteamet, som startade i oktober 2015, har gjort att de boende har en möjlighet att få mer tid för 
aktivering samt få fara på aktiviteter under kvällar och helger när det är mindre personal i tjänst. 
 
Ombyggnation av en toalett på Svalan, samt en toalett på Rönnen pga arbetsmiljö. 
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Ekonomi 
Vi har klarat budget. 
Vi har kunnat spara in på personalbudget pga att en lgh på Rönnen nu används som 
gemensamhetslokal, samt att lägenheter har stått tomma, perioder under året, vilket gjort att vi inte 
behövt ta in vikarier vid frånvaro.  
 
Personal 
Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade personalmöten samt haft 
planeringsdagar och medarbetarsamtal.  10 arbetsskadeanmälan och 6 tillbudsrapporter har 
inkommit under året. Alla tillbudsrapporter beror på boendes sjukdomstillstånd. 
Har haft 5 långtidssjukskrivningar från 1 mån upp till 11 mån, under året.   
 
Periodvis under året har arbetstyngden varit hög. Personal uttrycker stress, otillräcklighet för de 
boende vilket bl a gör att dokumentationen inte hinns med. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 
Vi har klarat de flesta uppsatta målen under året.  
Personaltätheten; 
Ringelsta. (utan nattpersonal) 
 antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh 
 
Svalan 9.60 15 14 0,64 0,68 
 
Björken 6,60 12 12 0.55 0.55 
 
Rönnen 8,40 12 12 0.70 0,70 
 
Blåklockan 6,60 12 12 0,55 0,55 
 
  
Ringelsta. (med nattpersonal) 
Ca 7,70 38,9   0,75 0,76 
 
Nattpatrullen 
 1,93 
 
Eftersom Blåklockan och Björken har korttidsplats så har vi periodvis behövt ta in extra personal. 
Svalan och Rönnen hjälper till när de har haft möjlighet. Vi försöker se till så att alla grupper i huset 
hjälper varandra, när möjlighet finns, istället för att ta in extra personal. 
Då vårdtyngden varit lättare har vi kunnat lägga viss tid Disponibel vilket innebär att vi kunnat sälja 
tid till andra grupper eller täcka upp frånvaro i huset. 
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Framtiden 
Vi fortsätter att se över bemanningen i alla grupper och även arbeta för att få personalgrupperna att 
bli bättre på att samarbeta. 
 
Vi måste även fortsätta arbeta med arbetsmiljön både den psykiska och fysiska för att personalen ska 
känna arbetsglädje och orka med arbetsbelastningen eftersom vi ser att de som flyttar in på Ringelsta 
har stora vård- och omsorgsbehov.  
 
Utbildningar:  
Brandutbildning under våren 
Time Care - inspirationsutbildning för schemaansvariga. 
 
Vi fortsätter att arbeta enligt PPP (praktisk professionell planering), vilket innebär att strukturera 
verksamheterna och planera vardagen på ett bättre sätt. Vissa av grupperna har kommit längre i att 
planera, men vi fortsätter att jobba med övriga grupper under nästa år. Vi hoppas att detta gör så att 
personalen får mer arbetsglädje, samt att ambitionen att genomföra individuella aktiviteter för de 
boende ökar.  
 
 
Maria Östman Monica Nilsson 
Boendechef Boendechef 
 



Arvidsjaurs kommun Bokslut 2016 28 (31) 
Januari – December Socialnämnden 
 
 
453 Hälso och sjukvårdsenheten 
 

  Årsbudget Utfall 2016 Förbr. i % Utfall 2015 

Personal  11 576 11 525 100 10 799 

Verksamhet  2 715 3 304 122 3 378 

Internhyror  0 0 0 0 

       

Summa kostnader  14 291 14 829 104 41 177 

       

Intäkter  -291 -543 187 -371 

       

Netto  14 000 14 287 102 13 806 
 
Verksamhet 
Kommunens hälso- och sjukvårdsenhet innefattar all kommunens legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonal, sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå dygnet runt i kommunens särskilda 
boenden för äldre och funktionshindrade samt hembesök/hemsjukvård i ordinärt boende för personer 
över 18år.  Vid utgången av december  är ca 60 personer inskrivna i hemsjukvården och ca 128 har 
vård & omsorgsboende, andelen oplanerade hembesök varierar mycket.  
 
Händelser av betydelse 
Lokalförändringar har genomförts, hemsjukvårdens sjuksköterskor har flyttat från kommunhuset till 
Länsmansgärdan 9 entrén. Rehabpersonalen och Länsmansgårdens sjuksköterskor har flyttat till 
kommande lokaler Bryggan/Ekan.  
 
Rekrytering av 5 sjuksköterskor till enheten har kunnat genomföras där viss del är över budget 
räknar med att vara i balans på årsbas.  
 
Rehabpersonalen har ett gott samarbete med hälsocentralen, utbyte av tjänster 
arbetsterapeut/sjukgymnast har fungerat bra. 
 
Förebyggande hembesök har erbjudits alla  födda 1934 vilka inte har några insatser från kommunens 
omsorgspersonal utöver städ, 41 personer erbjudna och över 30 besök har utförts, utfallet inte 
sammanställt i dagsläget.  
 
Vi har fortsatt problem kring Samordnad Individuell Plan (SIP). 
 
Ekonomi 
Fler som vårdas inom enhetens ansvarsområde är svårt sjuka och behöver mer resurser både i form 
av hjälpmedel, sjukvårdsmaterial, syrgas och personal.  Vi utför mer sjukvårdsinsatser och är bättre 
på att ta hem från sjukhus snabbt vilket ökar resursförbrukningen. 
 
Personal 
Vi  har sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast på alla tjänster.  Sjuktalet är i stort sett 
oförändrat mot föregående år 2,82%. 
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Framtiden 
2017 ingår enheten i RemoAge projekt där teknik provas för att underlätta möten med sjukvården 
för patienter i livets slutskede. 
 
Rekryteringsläget för arbetsterapeut är osäkert vilket kan innebära svårigheter inför pensionsavgång. 
 
Betalningsansvarslagen som beräknas träda i kraft 2018 kan innebära ökade krav på bemanning 
årets alla dagar i hela verksamheten. 
 
 
Viktoria Norberg 
Chef hälso- och sjukvårdsenheten 
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Bilaga 
 
Implementering av rekommendationer från översikts- och tillväxtplan 
 
Rekommendationer Åtgärder - Socialnämnden 
Nya vård- och omsorgsplatser bör tillskapas i 
Arvidsjaurs tätort. 

Planering för 5 nya korttidsplatser har pågått 
under hela 2016, start mars 2017 

I alla våra äldreboenden ska finnas möjlighet till 
daglig fysisk aktivitet, gärna utomhus. 
 

Statliga medel för ökad bemanning i 
äldreomsorgen har bl a använts till resursteam 
som förstärker det sociala innehållet. En stor 
del av de boende har individuella 
biståndsbeslut, det betyder att den som vill ska 
få större möjligheter att komma ut. Kultur i 
vården är ett viktigt komplement. 

Kommunen ska aktivt verka för att 
drogmissbruket minskar.  
 

Pärlan arbetar förebyggande i nära samverkan 
med skola, polis , elevhälsa och med kommunen 
som arbetsgivare. 

Samverkan med kommunens övriga 
förvaltningar, landstinget samt 
frivilligorganisationerna bör utvecklas för att 
förhindra nyrekryteringen av missbrukare 

Pågår, se ovan 

En kampanj för nolltolerans mot langning bör 
genomföras. 

Bedöms inte finnas utrymme för detta, 
prioriteras inte lika högt som övriga 
arbetsuppgifter. 

Samverkan med andra kommuner inom bland 
annat hemtjänsten 

Samverkan är sällan möjligt men vi kollar alltid 
om vi kan sälja respektive köpa tjänster när det 
passar geografiskt. 

Effektivisera den kommunala verksamheten för 
att minska kostnaderna 

Vi arbetar hela tiden med effektivisering, bl a 
personalplanering med Time Care som redskap. 
Analys från RKA 2015 visar att Arvidsjaurs 
äldreomsorg är 100 % effektiv utifrån 
förutsättningarna. 

Samverkan med angränsande kommuner bör 
utökas, med stora vinster för alla inblandade 
som följd 

Familjerådgivning tillsammans med 5 
kommuner. 
Personligt ombud med Arjeplog. 
Vi säljer tjänster inom missbruk och psykisk 
ohälsa. 
Etablering av en ungdomsmottagning för 
åldrarna 12 till och med 24 år tillsammans med 
Piteås och Arjeplogs kommuner och 
Hälsocentraler. 

Kommunen bör bedriva ett aktivt 
integrationsarbete för att skapa ett helhetstänk 
och en stark ”vi”-känsla i kommunen 

Många nyanlända får praktik och senare arbete 
inom vård och omsorg där integration blir en 
naturlig följd. 
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Rekommendationer Åtgärder - Socialnämnden 
Kommunen bör ha en aktiv omvärldsbevakning 
och spana efter trender och händelser i andra 
delar av världen 

Pågår, både i form av nätverksträffar men mest 
genom att vi tar del av olika nyhetsbrev, 
hemsidor mm. 

För att nå kvalitetshöjningar och 
kostnadsbesparingar bör det mellankommunala 
samarbetet ökas. I de fall lagstiftningen hindrar 
mellankommunalt samarbete finns möjlighet att 
upprätta kommunalförbund eller gemensamma 
nämnder 

Se text till rekommendationen –Samverkan med 
angränsande kommuner. 

Kommunen bör medverka till att skapa 
mötesplatser som inte är tilldelade 
en särskild grupp, utan är till för alla 

Vi strävar efter att göra alla våra allmänna 
utrymmen tillgängliga för alla, bl a genom den 
årliga julmässan på Ringelsta. 
IFO medverkar med 25 % socialsekreterare på 
Humlan. 

Kommunen bör utveckla hanteringen av 
information och service mot alla kunder och 
medborgare. 
 

Hemsidan har gjorts om 
Socialnämnden har bjudit in allmänheten till 
tema vid varje nämndstillfälle. 
Förbättrat tillståndsgivning och tillsyn inom 
alkohollagens område. 
Allmänheten har bjudits in till föreläsningar på 
kvällstid. 

Tidiga insatser som utbildning, 
arbetsmarknadsinsatser och fritidssysselsättning 
bör prioriteras 

Förvaltningen samverkar med övriga aktörer i 
kommunen inom Ungdomssatsningen 
(Delegationen unga till arbete) där 
arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, 
och gymnasieskolan ingår. Elevhälsan, Pärlan, 
hälsocentralen, barn- och ungdomspsykiatrin, 
specialpedagogisk skolmyndigheten, förskola 
och skola , IFO arbetar med Tidiga insatser för 
barn och unga. Socialförvaltningen har en 
överenskommelse att arbeta enligt Norrbus-
metoden med socialtjänst, hälsocentral och 
barn- och ungdomspsykiatrin. 

Samverkan med Arbetsförmedlingen bör stärkas 
ytterligare 

Ungdomssatsningen, samarbete inom ramen för 
OSA-offentligt skyddat arbete, KOFA. Ny LÖK 
på gång. 

Verksamheterna ska utrustas med tidsenliga 
verktyg 

Vi ser ständigt över våra verksamhetssystem, 
och finns med i gemensamma upphandlingar av 
nya produkter,. Vi har även infört hotellås och 
digitala larm. 

Andelen heltidstjänster inom offentlig sektor bör 
utökas 

Största delen av socialnämndens personal har 
sedan 2010 rätt till heltid med möjlighet till 
deltid. 

 



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 18 
 

 
 
 
Redovisning av 
investeringsbudget 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialchef 
 

Sn § 7 Dnr 00085/2015 041 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har sammanställt redovisning av 
investeringsbudget för 2016. 
 
Hotellås och larm Ringelsta 
Investeringen är i stor sett slutförd. Det som saknas är kostnaden för 
komplettering av larm till RWC på entréplanet som gjordes december 2016.  
 
Diskdesinfektorer 
Investeringen är inte genomförd. Avvaktar lokalbytet som ska göras under 
första delen av 2017. 
 
Spoldesinfektorer 
Investeringen är genomförd, summan blev 8 tkr högre än den överförda 
summan från 2015. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-02-20 
Tjänsteskrivelse socialchef 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 19 
 

 
 
 
Begäran om att överföring 
kvarvarande investerings-
pengar från 2016 till 2017 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 8 Dnr 00106/2016 041 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har sammanställt redovisning av 
investeringsbudget för 2016 och föreslår socialnämnden att begära 
överflyttning av kvarvarande investeringspengar till 2017; 
  
Larm och hotellås på Ringelsta 190 000 kr 
 
Diskdesinfektorer 60 000 kr 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Hos kommunfullmäktige begära överföring av kvarvarande 

investeringspengar, 190 000 kr för projektet larm och hotellås på 
Ringelsta samt 60 000 kr för diskdesinfektorer från 2016 till 2017 års 
investeringsbudget.  

 
_____ 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-02-20 
Tjänsteskrivelse socialchef 

Utdragsbestyrkande 

  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 20 
 

 
 
 
Uppföljning av 
internkontrollplan för 2016 
– Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
. Kommunfullmäktige 
. Socialnämnden 
. Revisorer 

 
 Bilaga ./. 

Sn § 9 Dnr 00033/2016 709 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern 
kontroll.  
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att: 
 

 Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, stärka system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra 
 Säkra en rättvisande redovisning 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 
Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll över 
ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 
information om verksamheten. 
 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna 
kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett 
ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och 
fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska 
vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. 
 
Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av 
nämndens ledning och styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet ske 
till nämnden.  
 
Nämnden skall i samband med delårsrapportens och årsredovisningens 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. 
 
Uppföljning avser januari – december 2016. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Uppföljningen godkänns. 
 
_____ 

 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
SnB 2017-02-20 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2017-03-13 § 9. 1 (2) 
 

Uppföljning av Internkontrollplan januari-december 2016 – Socialnämnden 
Utifrån väsentliga riskområden som prioriterats med utgångspunkt i riskbedömningen 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
God ekonomisk hushållning Beslut 

Personalplanering 
Kontroll mot 
budget 
Timecare-
planering 
 
Inköp 

Ekonomisk hushållning- socialnämndens budget  gick med ca 3,6 miljoner 
i överskott. Prognosarbetet fungerar  inte tillfredsställande, prognosen 
innehåller många osäkra faktorer. 
 
Personalplanering fungerar tillfredsställande, trots att vi haft brist på chef 
på flera ställen under perioden. 
 
Uppföljning av avtalstrohet samt medverkan vid möten om upphandling 
fungerar bra. Få inköp utanför avtal. 

Återsökning från 
Migrationsverket samt 
uppföljning av projekt 

Ekonomisk förlust 
för kommunen 

Kontroll i 
Treserva, 
placeringsbeslut 
Kommunicera 
mellan 
socialtjänsten och 
AME 
Kontroll i DEVIS 

Återsökningarna fungerar bra. 
 
Medel från Socialstyrelsen har rekvirerats i tid och vi behöver inte betala 
tillbaka något till Socialstyrelsen för 2015 års stimulansmedel, ökad 
bemanning inom äldreomsorgen 

Rättsäker biståndsbedömning 
och övrig handläggning , 
följsamhet till lagstiftning i 
utförandet 

Fel biståndsbeslut 
tas 
Fel person har 
tillgång till 
uppgifter  
Fel åtgärder i 
utförandet 
 

Stämma av att 
rutiner för 
handläggning följs 
Följa upp att 
riktlinjer följs 
Uppföljning av 
vilka som haft 
tillgång till 
uppgifter 
 
Kontroll av 
utredningstider 
inom utredningar 
barn och unga 

Avvikelsehanteringen fungerar tillfredsställande, inget uppseendeväckande 
trots många oerfarna vikarier. 
 

Loggkontroller inte genomförda. 
 

Säker inloggning för personal med SITHS-kort används i stor utsträckning. 
Inom Individ och familjeomsorgen har funnits brister i handläggningen, 
beroende på personalsituationen sedan hösten 2015; för långa 
handläggningstider för barn och unga, brister i dokumentation och 
kommunikation. Till stor del åtgärdat under hösten 2016 då fler 
handläggare anställts. 
                                                                                                                            
Pågående utredningar rörande barn och unga 161031: 57 (160430: 
91),varav ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar: 35 (160430: 50). 
Utredningstider som visas i Treserva är inte tillförlitliga, utredningar står 
öppna trots att de sedan länge är avslutade, kan bero på bristande kunskap 
hos handläggarna. 

  



 2 (2) 
 

Mål/Styrdokument Riskområde Kontrollmoment Uppföljning 
Evidensbaserade insatser Fel insatser 

används 
Brukares 
uppfattning av 
hur vården utförs 
Uppgifter från 
kvalitetsregister 
 
Uppföljning av 
utbildningsinsatse
r och projekt 

Öppna jämförelser visar 94 % nöjdhet inom hemtjänst, 74 % inom vård och 
omsorgsboende. 
 
Senior Alert används till viss del inom verksamheterna för äldre 
 
Socialsekreterare har utbildats i BBIC 
 
Biståndshandläggare har utbildats i ÄBIC/IBIC 
 
Resultat från Öppna jämförelser 2016 visar att verksamheten till viss del 
använder ett kunskapsbaserat arbetssätt, företrädesvis inom IFO och ÄO. 
 
Fortsatt utbildning/handledning inom AFF/ÄO, Ola Polmé har besökt oss 
under en hel arbetsvecka. 

Kontroll av verkställighet av 
fattade beslut , rapportering till 
socialstyrelsen, revisorer och 
fullmäktige 

Otrygghet för 
medborgare 
Ineffektivitet 

Uppföljning av 
vitesföreläggande 
och betalnings-
ansvar 

Verkställigheten av fattade beslut är fortsatt god. 
 
Inga vitesförelägganden. 
 
Betalningsansvar. 
 
Landstinget har fakturerat 62 200:- , betydligt lägre summa än 2015. 
 
I stort sett rapporteras att vi har balans vad gäller sökande och tillgängliga 
vård och omsorgsboendeplatser 
 

 



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 21 
 

 
 
 
Internkontrollplan för 2017 
- Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Personalledare soc 
. Socialnämnden 
. Kommunstyrelsen 
. Revisorer 
 

Sn § 10 Dnr 00022/2017 709 
 
Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern 
kontroll. 
 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
syftar till att:  
 
• Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Minimera risker, stärka systern och rutiner 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut — styra 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 
Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll över 
ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande 
information om verksamheten. 
 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna 
kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett 
ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och 
fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska 
vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande. 
 
Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av 
nämndens ledning och styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet ske 
till nämnden. 
 
Nämnden skall i samband med delårsrapportens och årsredovisningens 
upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna. 
 
Förslag till Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter 2017 har 
upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Internkontrollplan år 2017 för socialnämndens verksamheter fastställs. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
SnB 2017-02-20 

Utdragsbestyrkande 

  



Bilaga till socialnämndens protokoll 2017-03-13 § 10. 1 (3) 
 

Internkontrollplan 2017 – Socialnämnden 
 
Underlag för internkontrollplan 2017 -Identifiering av riskområden i verksamheten utifrån prioriterade mål och ledande styrdokument 
 
Mål/Styrdokument  Riskområde  Konsekvens  Kontroll/åtgärd  Riskanalys 
        Sannolik

het 
(1‐5) 
 

Väsentlig‐
het 
(1‐5) 

Sammanvägd 
minimirisk 
(Sannolikhet x 
Väsentlighet) 

Riskbedömning 
(hög/medel/låg) 
1‐9       Låg 
10‐16  Medel 
17‐25  Hög 

Engagerade och nöjda 
medborgare och 
kunder 

Fel 
biståndsbeslut 
tas 
Fel uppstår I 
vården 

Enskilda drabbas av 
dålig vård och omsorg 
Missnöjda brukare 
Ekonomisk förlust för 
kommunen 
 

Verksamhetssystem  
Uppdaterade och aktuella 
checklistor och rutiner för 
handläggning  
Domar i förvaltningsrätt och 
kammarrätt bevakas 
Avvikelsehantering 
Lex Sara 
Lex Maria 
Tillsyner från IVO 
Patientsäkerhetsberättelse 
 

2  5  10  Medel 

God service och 
trygghet 

Fel insatser 
används 
Arbetet utförs 
inte 
professionellt 
Brist på 
resurser i form 
av platser, 
långa 
väntetider 

Fysisk, psykisk eller 
ekonomisk skada för 
brukaren 
Ekonomisk förlust för 
kommunen 
 
 

Riktlinjer 
Utbildning 
Handledning 
Avvikelsehantering 
Uppföljning av 
handläggningstid för 
ärenden som rör barn och 
unga 

2  5  10  Medel 
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Internkontrollplan 2017 – Socialnämnden 
 
Underlag för internkontrollplan 2017 -Identifiering av riskområden i verksamheten utifrån prioriterade mål och ledande styrdokument 
 
Mål/Styrdokument  Riskområde  Konsekvens  Kontroll/åtgärd  Riskanalys 
        Sannolik‐

het 
(1‐5) 
 

Väsentlig‐
het 
(1‐5) 

Sammanvägd 
minimirisk 
(Sannolikhet 
x 
Väsentlighet) 

Riskbedömning 
(hög/medel/låg) 
1‐9       Låg 
10‐16  Medel 
17‐25  Hög 

God ekonomisk 
hushållning 

Biståndsbeslut 
Upphandling 
Personalplane
ring 
Uppföljning av 
statliga medel 

    2  5  10  Medel 

Attraktiv arbetsgivare  Brist på 
personal med 
rätt 
kompetens  

Sämre kvalitet 
Sämre arbetsmiljö 

Programråd med 
Sandbackaskolan 
Vård och omsorgscollege 
Kontakt med lärosätena, bl a 
LTU, UmU 
Vidareutbildningar 
Arbetsmiljöarbete 
 

2  5  10  Medel 
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Internkontrollplan 2017 – Socialnämnden 
 
Väsentliga riskområden som prioriterats utifrån riskbedömningen 
 
Mål/Styrdokument  Riskområde  Kontrollmoment  Metod för uppföljning  Frekvens  Kontrollansvarig  Tidplan 

återrapportering 
nämnd 

Engagerade och 
nöjda medborgare 
och kunder 

  Andel nöjda brukare 
inom respektive 
område 
Använda Happy or not 
för enkel uppföljning 

Nationella brukarenkäten 
inom äldreomsorgen 

Årligen  Socialchef  Vid bokslut 

God service och 
trygghet 

  Handläggningstid för 
utredningar av barn 
och unga 
 
 
Bemötande 
Uteblivna insatser 

Statistik från IFO, ur 
verksamhetssystemet 
samt annan uppföljning 
 
 
Uppföljning av klagomål 
och avvikelser 
Patientsäkerhetsberättels
en 
Kontroll av verkställighet av 
fattade beslut , rapportering 
till IVO, revisorer och 
fullmäktige 

Kontinuerligt 
 
 
 
 
Kontinuerligt 
 
Årligen 
 
4 ggr/år 

IFO chef 
 
 
 
 
MAS/Bitr 
socialchef 
MAS/Bitr 
socialchef 
 
Administrativ 
handläggare 

Vid varje nämnds‐
sammanträde 
 
 
 
Vid årsbokslut 
 
 
 
Vid varje nämnds‐
sammanträde 

God ekonomisk 
hushållning 

Beslut 
Personalplanering 

Kontroll mot budget 
Time careplanering 

Kontroll i 
ekonomisystemet 
Kontroll i Time care 

Vid varje 
bokslut 

Varje chef  Rapporteras till 
socialnämnden vid 
varje bokslut 

Attraktiv 
arbetsgivare 

  Kontroll av 
sjukfrånvaro, både 
korta och långa 
sjukfall samt totalt. 

Statistik sjukfrånvaro 
Medarbetarenkät 
 
 
Medarbetarsamtal 

  Socialchef 
 
 
 
Varje chef 
 

Rapporteras till 
socialnämnden vid 
varje bokslut 



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 22 
 

 
 
 
Underfinansierad budget 
för år 2017 – 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Sn § 11 Dnr 00072/2017 042 
 
Socialnämndens budgetram för 2017 är 173 093 tkr. Efter att personalbudget 
och verksamhetens behov i övrigt räknats ihop saknades det ca 5 miljoner 
för att alla verksamheters behov skulle rymmas i ramen. Socialchef och 
ekonom tvingades minska alla personalbudgetar med 3 % för 2017. Enda 
undantaget gjordes för Bryggan som enligt beslut under hösten 2016 skulle 
få en ökad personalbudget då antalet platser utökas. 
 
Individ och familjeomsorgen har fått minskad budget för institutionsvård 
barn och unga samt vård av missbrukare. 
Viss sänkning av budgeten för förbrukningsmaterial inom äldreomsorgen har 
gjorts. 
 
På intäktssidan har en smärre uppräkning gjorts av hyresintäkter och 
vårdavgifter.  
 
Sammanfattningsvis betyder detta att det är en underbalanserad budget. 
 
Inför 2018 kommer socialtjänsten att lämna förslag till besparingar trots att 
verksamheten redan sparat bort de delar som inte är lagstadgade och att det i 
många fall redan är på gränsen till vad lagen ställer som krav på 
socialtjänstens insatser. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Informationen överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
_____ 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



 

 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 23 
 

 
 
 
Utökning av administrativt 
stöd för socialtjänstens 
chefer 
 

Sn § 12 Dnr 00055/2017 700 
 
Utifrån revisorernas granskning av chefernas arbetssituation har förslag 
inlämnats om utökning av administrativt stöd för socialtjänstens chefer.  
 
Förslag till lösning 
Från 2016-12-01 har en av cheferna på Ringelsta färre antal underställda 
för att istället ha övergripande arbetsuppgifter inom hela äldreomsorgen, 
bl a ansvar för larm, gemensamma riktlinjer, finnas med vid 
upphandlingar, samverkan med gymnasieskolan (VoC) mm, 
fastighetsfrågor med Arvidsjaurhem . 
 
Samordnartjänsten som finns i personalpoolen utökas från 25 % till 100 
% där finansiering finns för 50 % under 2017 och 2018 genom ökad 
bemanning i äldreomsorgen. Samordnaren ska i första hand vara stöd för 
cheferna inom Länsmansgården, Ekan och Krehab. 
 
För att klara inflyttningen och utökning i nya lokaler föreslås en tillfällig 
utökning under tiden 2017-03-01—08-31 i ledningen för Bryggan och 
Ekan, från 1,0 till 1, 25 % tjänst. 
 
Under februari 2017 rekryteras en administratör som ska finnas på 
socialkontoret. Arbetsuppgifterna ska bl a innehålla handläggning av 
dödsboanmälningar och skuldsanering, hemsidan, administrativt stöd till 
IFO-chef och socialsekreterare, ersättare som avgiftshandläggare, 
administration och visning av trygghetslägenheter. Den senare uppgiften 
tas bort från hemtjänstchef. 
 
Avdelningen för funktionshindrade anser att de har större behov av 
ytterligare en chef än en administratör. 
Förslag att 50 % av nuvarande tjänst som administrativ handläggare förs 
över till ansvar 4520 verksamhet 771 gemensamma kostnader 
äldreomsorg då arbetsuppgifterna till ca 50 % finns inom äldreomsorgen. 
AFF föreslås istället få anställa en chef till för att klara sin del av 
verksamheten. Det skulle innebära 5 årsarbetare, varav 50 % admin, 50 % 
biståndshandläggare, 4x  100 % tjänst som chef ska finnas i 
personalbudgeten. 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna 
 

 

Sammanträdesdatum 
 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 

forts. Sn § 12 
 
Ekonomisk beräkning av förslaget 
Administratör socialkontoret  450 000 kr 
Utökning samordnare personalpool  120 000 kr under 2017  
Utökning chef Korttidsplatser  150 000 kr 
Utökning admin ÄO (tas från AFF)  255 000 kr 
Utökning chef AFF (utökningen balanseras 
till viss del av att admin försvinner)  400 000 kr 
 

Totalt  1 375 000 kronor 
 
Socialnämndens beslut 
 
2. Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag till ovanstående eftersom 

socialnämndens internbudget inte inrymmer denna utökning. 
 

_____ 

 
 

Justerandes sign 
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2017-02-20 
Tjänsteskrivelse socialchef 

Utdragsbestyrkande 
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Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 
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Socialnämnden 2017-03-13 25 
 

 
 
 
Riktlinjer för förskrivning 
av hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Norrbottens kommuner 
. Socialchef 
. AFF-chef 
 

Sn § 13 Dnr 00021/2017 730 
 
Norrbottens kommuner gör en årlig översyn av riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning med den gemensamma 
värdegrunden och hjälpmedelspolicyn som underlag för eventuella förslag 
till ändringar. 
 
Inför år 2017 har revideringen av de gemensamma riktlinjerna utarbetats i 
samverkan mellan vårdaktörerna i Norrbottens län. Förslaget tas fram av 
representanter från länets kommuner och landstinget. Förändringar av 
riktlinjer som riktar sig enbart till landstingets förskrivare ingår inte i 
uppdraget.  
 
Förslag inför 2017 innehåller endast förtydliganden som innebär 
förbättringar för förskrivaren att göra individuella behovsbedömningar i 
samverkan med patienten. Tydligheten är också viktig så att ändamålsenliga 
produkter upphandlas.  
 
Enligt strategin för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län sker 
samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna, medverkan har 
skett vid tre möten under året. Organisationerna har inga synpunkter på de 
förtydliganden som föreslås inför 2017. 
 
Enligt strategin för patient och brukarmedverkan i Norrbottens län sker 
samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna, medverkan har 
skett vid tre möten under året. Organisationerna har inga synpunkter på de 
förtydliganden som föreslås inför 2017. 
 
I bilagt förslag till riktlinjer är föreslagna förtydliganden gulmarkerade. 
 
Norrbottens kommuners socialberedning har 2016-11-16 beslutat att 
rekommendera kommunerna att fastställa förtydligandena och i övrigt 
godkänna riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning för 2017. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Förtydligandena fastställs. 
2. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning godkänns. 
3. Socialnämndens beslut 2014-02-25 § 6 upphör att gälla. 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-03-13 26 
 

 
 
 
Handlingsplan för Patient- 
och brukarmedverkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Norrbottens kommuner 
. Socialchef 
. MAS 
 

Sn § 14 Dnr 00020/2017 730 
 
En länsgemensam strategi för patient- och brukarmedverkan 2015 – 2018 har 
antagits i Norrbotten. Med strategin som grund har en arbetsgrupp med 
representanter från brukarorganisationer och tjänstepersoner från Norrbottens 
kommuner och landstinget, haft uppdraget att utarbeta en handlingsplan.  
 
Handlingsplanen ska vara ett stöd för verksamheternas arbete med patient- och 
brukarmedverkan i den kommunala socialtjänsten och landstinget. Syftet är att 
genom samverkan på flera nivåer och mellan huvudmännen stärka och 
stimulera ökad patient och brukarmedverkan i vården, stödet och omsorgen 
inom hälso-och sjukvård och socialtjänst.  
 
Norrbottens kommuners socialberedning har 2016-11-16 beslutat att 
rekommendera medlemskommunerna att anta Handlingsplan för Patient- och 
brukarmedverkan. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan antas. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-03-13 27 
 

 
 
 
Redovisning av 
socialnämndens 
arbetsmiljöarbete 2016 
samt plan för 
arbetsmiljöarbete 2017 
 
 
 
 Bilaga ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialchef 
. Personalledare soc 
. Personalkonsulent 

Sn § 15 Dnr 00043/2017 709 
 
Enligt det personalpolitiska handlingsprogrammet avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Arvidsjaurs kommun ska utvärdering för 2016 redovisas 
för nämnden samt plan för 2017 upprättats. 
 
Utvärdering för 2016 och förslag till plan för 2017 har upprättats. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Godkänna redovisningen av arbetsmiljöarbetet för 2016. 
2. Anta till plan för arbetsmiljöarbetet för 2017. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2017-02-20 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 

Utdragsbestyrkande 

 



Bilaga till socialnämndens protokoll 2017-03-13 § 15. 1(3) 
 
 
 

Redovisning av arbetsmiljön inom socialnämndens 
verksamheter 2016 
 
Arbetsplatsträffar har övergått till att bli personalmöten 
Det finns inte längre någon samverkansöverenskommelse med de fackliga 
organisationerna. Det innebär att många frågor som tidigare kunde lösas på 
arbetsplatsträffar nu hamnar på skyddsombudsnivå istället för direkt med berörd 
personal. 
 
Risk och konsekvensanalyser 
Genomförs kontinuerligt i samband med förändringar 
 
Medarbetarsamtal 
Genomförda inom hela socialnämndens verksamhetsområde. 
 
Skyddsronder och möten med skyddskommitté 
Socialnämndens skyddskommitté har träffats 5 gånger, i samband med § 19 
informationer inför socialnämndens sammanträden. Exempel på vad som tagits 
upp: 
- Revisionsrapport om chefernas arbetssituation samt förvaltningens plan för 

åtgärder  
- Tillbud och arbetsskador sedan föregående möte 
- Hot och våld, rapport från händelse och åtgärd i början av juni, Individ och 

familjeomsorg 
- Kommande fördjupad undersökning av socialsekreterarnas arbetsmiljö 
- Uppföljning av enskilda löneavtal/sommaravtal  
 
Skyddsronder har genomförts i samband med planering för flytt av verksamheter 
inom Länsmansgärdan 9. 
 
Medarbetarundersökning 
Under hösten 2016 skickades en medarbetarundersökning ut från HR enheten. 
Svarsfrekvensen blev i de flesta grupper för låg för att resultaten skulle kunna 
användas, trots flertalet påminnelser om att svara på enkäten. 
 
Tillbud och arbetsskador 
9 tillbud förutom på en arbetsplats där vi hade 84 tillbud. 
25 arbetsskador och allvarligare tillbud är anmälda, 4 rör färdolyckor, halka eller 
biltrafik.  Ansvariga chefer har vidtagit nödvändiga åtgärder på arbetsplatserna 
En arbetsplats inom Avdelningen för funktionshindrade har fått stängas efter en 
anmälan från Kommunal enligt § 6a Arbetsmiljölagen då det fanns 84 tillbuds-
anmälningar från den arbetsplatsen. 
 
Sjukskrivningar 
Sjuktalet har ökat inom socialnämndens verksamhet 
 
Kostnader 
Bokförda kostnader under aktivitet arbetsmiljö uppgår till 407 tkr. Största delen av 
detta är arbetskläder och skrivbord, arbetsplatsbelysning och kontorsstolar.  
Kostnader för företagshälsovårdens insatser finns inte med i den bokförda 
kostnaden. 
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Uppföljning av planerade åtgärder 2016 
 
Fortsatt kontinuerlig brandskyddsutbildning i samarbete med räddningstjänsten. 
Ej genomfört, räddningstjänsten har inte kunnat erbjuda utbildning, trots 
påstötning. 
 
Utbildning i hjärt- och lungräddning .  
Ej genomfört. 
 
Förbättra hemtjänstpersonalens möjligheter att byta om till arbetskläder, bygga om i 
kommunhusets källare ?  
Under 2016 har vi påbörjat planering för att hemtjänsten får nya lokaler med 
omklädningsrum i Länsmansgärdan 9. 
 
Fortsatt fokus på förebyggande arbete med hjälp av samtalsnyckel, lilla nyckeln och 
stora nyckeln i samarbete med personalkontoret och A-hälsan. Här ingår även 
handledning och hjälp med stresshantering.  
Genomfört. 
 
Se över möjligheterna att ordna tvätt av personalkläder på boendena på annat sätt 
än med vår egen personal. 
Planering pågår tillsammans med arbetsmarknadsenheten 
 
Utveckla arbetet med personlig professionell planering för att personalen ska känna 
mindre stress.  
Genomfört men behöver ständigt följas upp. 
 
Fortsatt uppföljning av hemsjukvården.  
Genomfört 2016 , fortsatt arbete för att förbättra samarbetet med  Hälsocentralen. 
 
God planering av hur vi använder pengarna vi får från Socialstyrelsen för Ökad 
bemanning i äldreomsorgen- resursteamet fortsätter under 2016 och utvärderas 
hösten 2016.  
Genomfört. 
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Planering 2017 - Arbetsmiljön inom socialnämndens 
verksamheter  
 
Rekrytering av administrativt stöd till socialnämndens chefer samt omfördelning av 
arbetsuppgifter. I socialnämndens mål och resursplan finns inlagt att en 
administratör ska anställas under 2017. 
Förslag att Avdelningen för funktionshindrade får anställa en chef till. Åtgärderna 
finns i ett separat förslag som går till socialnämnden. 
 
Planering för att skapa god arbetsmiljö för de verksamheter som ska flytta i och till 
Länsmansgärdan 9, hemtjänst, korttidsplatser, chefer och biståndshandläggare. Vi 
äskar ännu en gång pengar till att bygga tak över hemtjänstens parkering, även detta 
som ett separat ärende till Socialnämnden. 
 
Åtgärder med utgångspunkt i den handlingsplan som IFO chefen upprättar och som 
ska sändas in till Arbetsmiljöverket under mars 2017. 
 
Uppföljning av arbetsmiljön inom hemtjänsten, f f a inom grupp 5 som fått utökat 
antal medarbetare sedan Moskoselsgruppen las ner. 
 
Fortsatt köp av platser för vårdkrävande brukare inom Avdelningen för 
funktionshindrade , vi har inte kompetens eller lokaler för att klara komplexa behov 
utan att arbetsmiljön blir mycket lidande. 
 
Brandskyddsutbildning 
 
Utbildning i HLR 
 
Utbildning inom området förebyggande skadedjurshanetering 
 
Införa tvätt och serviceteam tillsammans med arbetsmarknadsenheten 
 
Fortsatt arbete tillsammans med A-hälsan för att förebygga ohälsa. 
 
 
_____ 
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Socialnämnden 2017-03-13 28 
 

 
 
 
Rapporteringsskyldighet av 
socialnämndens gynnade 
beslut som ej är verkställda 
inom tre månader - 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till; 
. Kommunfullmäktige 
. Socialkontoret 
 

Sn § 16 Dnr 00016/2016 709 
  
Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut 
enligt 4 kapitlet, 1 § socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader 
efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § socialtjänst-
lagen inom äldreomsorgen. 
 
Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 
2006. 
 
Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) samt 
9 § Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
som ej är verkställda inom 3 månader:  
 
* Inom äldreomsorgen finns 5 ej verkställda beslut att rapportera fjärde 

kvartalet 2016.  
 
* Inom AFF och IFO finns 0 ej verkställda beslut. 
 
Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f § Socialtjänstlagen:  
(D.v.s. gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.)  
 
* Det finns 0 avbrott i verkställigheten att rapportera för fjärde kvartalet 

2016. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Ovanstående rapport beaktas. 
 

_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
SnB 2017-02-20 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-03-13 29 
 

 
 
 
Yttrande - 
Revisionsrapport – 
Granskning av IT-
verksamheten inom 
nämnderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
. Kommunstyrelsen 
 

Sn § 17 Dnr 00266/2016 007 
 
Revisorerna har utifrån bedömning av väsentlighet och risk valt att granska 
hur IT hanteras inom kommunstyrelsens, socialnämnden, barn- och 
utbildnings-nämnden samt miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 
verksamheter. 
 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsen och nämnderna 
hanterar IT-stödet i verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt 
samt om den interna kontrollen på områden är tillräcklig. 
 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsens och nämndernas 
hantering av IT-stödet i verksamheterna i begränsad utsträckning hanteras 
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte 
vara tillräcklig. 
 

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: 
 

• Socialnämnden bör överväga hur support av nämndens system ska 
hanteras under tider som faller utanför kontorstid 

• Styrande dokument bör aktualiseras och göras tillgängliga för samtliga 
användare. 

• Utveckla uppföljningen för att säkerställa att hanteringen av IT sker på 
ett sätt som fastställts i styrande dokument samt för att kunna få 
underlag för åtgärder, exempelvis utbildning av personal eller 
byte/uppgradering av program/utrustning. 

• Tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan Helpdesk/IT-enheten och 
förvaltningarna, exempelvis via interna serviceförklaringar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-31 § 129 att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att lämna förslag till åtgärder. Redovisning ska ske till 
kommunfullmäktige i april 2017. 
 

Kommunstyrelsen vill ha socialnämndens synpunkter i ärendet. 
 

Socialchef Ann-Sofi Levander har inlämnat skrivelse i ärendet. 
 

Socialnämndens beslut 
 
1. Följande yttrande överlämnas till kommunstyrelsen; 

 

Socialnämnden ställer sig bakom revisorernas rekommendationer. Ett 
internt serviceavtal mellan IT-enheten och socialnämndens 
verksamheter har tagits fram. 

_____ 
Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-02-20 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Revisionsberättelser 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-03-13 30 
 

 
 
 
Handlingsplan för att 
motverka självmord  
(Medborgarförslag) 
 

Sn § 18 Dnr 00308/2016 700 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande innehåll: 
 
” Arvidsjaurs kommun behöver en handlingsplan för hur självmorden ska 

minska 
 
Under 2011-2015 har 219 personer i Norrbottens tagit sina liv. Ungefär 
tio gånger fler har försökt att ta sitt liv. Det vill säga ungefär 2200 
personer. Varje självmord producerar ett ofattbart lidande för 
familjemedlemmar, vänner, kollegor och grannar. Konsekvenserna av ett 
självmord resulterar i depressioner, sjukskrivningar, skuldkänslor och i 
flera fall kopieras självmorden. 
 

De allra flesta som tar sitt liv är deprimerade eller lider av annan psykisk 
ohälsa. I dag kan vi bota depressioner och det finns mycket kunskap om 
hur självmorden kan minska radikalt. Men kunskapen är inte allmänt 
känd. Självmord är behäftat med stort stigma och okunskap. 
 

År 2008 antog riksdagen en nollvision för självmord. "Ingen bör hamna i 
en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. 
Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv. "Utdrag ur 
proposition 2007/2008:110”. 
 

Men ska självmorden minska radikalt måste varje län och kommun göra 
sitt. Eftersom Sverige har en nationell nollvision finns det inget som 
hindrar Arvidsjaurs kommun från att ha en lokal sådan. Och det är första 
steget. Nästa bör rimligtvis vara att Arvidsjaurs kommun sätter upp ett 
delmål. Exempelvis att självmorden och självmordsförsöken ska minska 
med 20 procent på fem år. I samband med det bör en eller flera 
samordnare leda ett långsiktigt arbete för att uppnå målet. Samordnarna 
bör regelbundet bjuda in aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med 
människor som har självmordstankar. Exempelvis psykiatrin, 
blåljusmyndigheterna, skolan, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
ideella organisationer, kyrkan med flera. Var och en bör bidra med 
kunskap och genom att årligen utvärdera statistiken kan slutsatser dras om 
hur effektivt arbetet går. 
 

Runt om i Sverige pågår liknande arbete. Bland annat i Sörmland, 
Gotland, Norrköping och Värmland. Det går att lära sig av vad andra har 
gjort, både i Sverige och utomlands. 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef 
Kf § 122 2016-10-31 
Medborgarförslag SnB 2017-02-20 
 

Utdragsbestyrkande 

  



 

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum 

 
 

Blad 

 

Socialnämnden 2017-03-13 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Förslagsställaren 
. Kommunfullmäktige 
 

forts. Sn § 18 
 
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har räknat ut att de 

förtidiga dödsfallen i Sverige innebär en förlust på mer än 38 000 
levnadsår eller 32 år per självmord. Denna lidandeproduktion är något vi i 
stor utsträckning kan förebygga. 
 
Ingen kan göra allt men Arvidsjaurs kommun kan göra sitt. Därför vill jag 
se att Arvidsjaurs kommun snarast tar fram en handlingsplan enligt ovan.” 

 
Kommunfullmäktige har 2016-10-31 § 122 beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till socialnämnden för beredning och beslut. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har 2017-01-23 lämnat yttrande i 
ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande;  
 

Arbetet för att förebygga psykisk ohälsa och även självmord och 
självmordsförsök kommer att bedrivas inom ramen för den 
länsgemensamma satsningen där även Region Norrbotten ingår. 
 

 Socialnämnden kommer att delta med personal i de utbildningar som ges 
och även nätverksträffar för att driva arbetet framåt. Samarbete med 
idéburna organisationer t ex SPES ses som positivt, däremot har 
socialnämnden inte utrymme för att anställa någon person som ska 
arbeta specifikt med frågan. 

 
_____ 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialchef 
Kf § 122 2016-10-31 
Medborgarförslag SnB 2017-02-20 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-03-13 32 
 

 
 
 
Yttrande - Kvalitet på 
särskilda boenden för äldre 
nattetid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunstyrelsen 
 

Sn § 19 Dnr 00029/2017 730 
 
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre 
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, 
Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram 
en rekommendation.  
 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid 
sammanträde den 20 januari 2017 beslutat att rekommendera Sveriges 290 
kommuner att fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att stärka 
utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. 
 
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre.  
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den 
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig 
dygnet runt.  
 
För att stödja kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden 
anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.  
 
Socialnämnden ska lämna yttrande till kommunstyrelsen i ärendet. 
 
Socialchef Ann-Sofi Levander har inlämnat skrivelse i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
 Kommunstyrelsen föreslås besluta följande; 

 

1. Rekommendationen om kvalitet på särskilda boenden för äldre antas. 

2. Inför budgetarbetet 2018 lägga särskilt fokus på bemanning inom vård 
och omsorgsboende med tanke på tillämpning av individuella beslut. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
SnB 2017-23-20 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
Missiv 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-03-13 33 
 

 
 
 
Ansvar för handläggning, 
tillstånds- och 
tillsynsansvar inom 
alkohollagens område 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Kommunfullmäktige 
 

Sn § 20 Dnr 00044/2017 702 
 
Socialnämnden har alltsedan ansvaret flyttades från Länsstyrelsen för 20 år 
sedan haft tillstånds och tillsynsansvar inom alkohollagens område.  
 
Diskussioner har förts med tjänstemän inom miljö- och hälsoskydd och från 
verksamhetens sida är man positiva till förändring. Alkohollagen är en 
social skyddslagstiftning men många kommuner har valt att lägga tillstånd 
och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddssidan då tillsynsfrågor inom andra 
angränsande områden ligger på miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. 
Fördelar med förändringen är att medborgarna får mera av ”en väg in” då 
man vid tillståndsprövning behöver ha miljögodkännande som miljö- och 
hälsoskydd håller i. 
 
Förslaget innebär att ansvaret flyttas över från socialnämnden till miljö-, 
bygg- och hälsoskyddsnämnden 2017-07-01 under förutsättning att alla 
erforderliga beslut tagits. 
 
 

Socialnämndens beslut 
 
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta följande; 

 

Ansvar för handläggning, tillstånds- och tillsynsansvar inom 
alkohollagens område flyttas från socialnämnden till miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden från och med 2017-07-01. 

2. Erforderliga styrdokument revideras. 
 
_____ 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
SnB 2017-02-20 
Tjänsteskrivelse Ann-Sofi Levander 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-03-13 34 
 

 
 
 
Återkallelse av 
stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten för 
Arvidsjaurs Flygplats AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Alkoholhandläggaren 
. Arvidsjaur Flygplats AB 
 

Sn § 21 Dnr 00057/2017 702 
 
Socialnämnden har 2003-11-25 § 88 beviljat Arvidsjaurs Flygplats AB 
serveringstillstånd för servering av starköl, vin och spritdrycker till 
allmänheten året runt. 
 
Arvidsjaurs Flygplats AB vill på egen begäran att socialnämnden återkallar 
deras serveringstillstånd enligt alkohollagen 9 kap 18 §, punkt 1, från och 
med 2017-01-01.  
Arvidsjaurs Flygplats AB arrenderar ut sina lokaler till privat näringsidkare 
för försäljning av mat och folköl. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Serveringstillståndet för Arvidsjaurs Flygplats AB, återkallas enligt 

Alkohollagen 9 kap 18 § punkt 1. 
 
_____ 
 
 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ingbritt Dahlquist 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-03-13 35 
 

 
 
 
Stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten –  
Haluk Nadi Kanat 
(Capsicum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Sökanden 
. Alkoholhandläggaren 
 

Sn § 22 Dnr 00353/2016 702 
 
Haluk Nadi Kanat, har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 
§ Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker 
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid restaurang Capsicum, 
Stationsgatan 14, Arvidsjaur, i restaurang. Serveringstillståndet är avsett att 
gälla dagligen 11-02. 
 
Sammanfattning 
Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos 
skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Det 
förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade 
personers lämplighet att inneha serveringstillstånd. Sökande uppfyller 
kraven om utbildning i alkohollagen. Finansiering visad och styrkt. Bolaget 
är arbetsgivar- och moms registrerat och har F-skatt. 
 
Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap 15 § Alkohollagen. 
Köket är registrerat hos miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden. Sökande 
erbjuder en godkänd meny. Lokalens belägenhet utgör ur ordnings- och 
störningssynpunkt inget hinder för det sökta tillståndet 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Haluk Nadi Kanat, beviljas serveringstillstånd till allmänheten enligt 

8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, vid restaurang Capsicum, 
enligt ritning, dagligen klockan 11-02. 

 
2. Tillståndshavaren ska se till att ordningsvakter finns vid behov. Krav 

på antal ordningsvakter kan av socialnämnden eller polismyndigheten 
komma att ändras med kort varsel. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ingbritt Dahlquist 
 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden 2017-03-13 36 
 

 
 
 
Stadigvarande 
serveringstillstånd till 
allmänheten –  
Tant Sveas Kafé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Sökanden 
. Alkoholhandläggaren 
 

Sn § 23 Dnr 00282/2016 702 
 
Jonna Bäcklund, har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
Alkohollagen (SFS 2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Tant Sveas Kafé, 
Stationsgatan 20 A, Arvidsjaur, med tillhörande uteservering, enligt ritning. 
Serveringstillståndet är avsett att gälla dagligen 11 – 02. 
 
Sammanfattning 
Bolaget och personer med betydande inflytande i bolaget är prövade hos 
skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. Det 
förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade 
personers lämplighet att inneha serveringstillstånd. Sökande uppfyller 
kraven om utbildning i alkohollagen. Finansiering visad och styrkt. Bolaget 
är arbetsgivar- och moms registrerat och har F-skatt. 
 
Serveringsstället uppfyller kraven om kök enligt 8 kap 15 § Alkohollagen. 
Köket är registrerat hos miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden. Sökande 
erbjuder en godkänd meny. Sökande uppfyller kraven om utbildning i 
alkohollagen. Lokalens belägenhet utgör ur ordnings- och störningssynpunkt 
inget hinder för det sökta tillståndet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Jonna Bäcklund, beviljas serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 

kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, 
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Tant Sveas Kafé, 
Stationsgatan 20 A, med tillhörande uteservering, enligt ritning, 
dagligen klockan 11 – 02. 

 
2.  Att tillståndshavaren ska se till att ordningsvakter finns vid behov. 

Krav på antal ordningsvakter kan av socialnämnden eller 
polismyndigheten komma att ändras med kort varsel. 

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse Ingbritt Dahlquist 
 

Utdragsbestyrkande 
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Patientsäkerhetsberättelse 
för vårdgivare 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Pernilla Berggren 
 

Sn § 24 Dnr 00059/2017 739 
 
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, att gälla. 
Enligt den nya lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete 
i en patientsäkerhetsberättelse  
 
Patientsäkerhetsberättelse för år 2016 har upprättats. 
Värt att notera är att antalet rapporterade avvikelser fortsätter att minska, det 
totala antalet rapporterade händelser har minskat med 13% och 
läkemedelshändelser har minskat med 6%, resultaten varierar mellan olika 
grupper men sammantaget har verksamheterna arbetat hårt med att minska 
antalet läkemedelshändelser och arbetet ger nu resultat!  
 

De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten: 
- Införande av riskbedömning och åtgärder enligt Senior Alert i hemsjukvård och 

hemtjänst 

- Kompletterande utbildning BPSD, 20 personal i vård- och omsorgsboende 

- Handledning med Ola Polmé, praktisk professionell planering (PPP) våren 
2016. 

- Utbyte av två spoldesinfektorer Länsmansgården. 

- Utbildning avvikelsehantering, klagomålshantering och Lex Sarah, samtlig 
personal i vård och omsorgsboende 

- Rutiner/riktlinjer för avvikelsehantering och rapportering enligt Lex Sarah har 
omarbetats och uppdaterats. 

- Införande av webbaserad utbildning, läkemedelshantering inför delegering. 

 

Hur patientsäkerheten har följts upp genom egenkontroll: 

Egenkontroll har genomförts enligt plan ex. jämförelser av resultat i 
nationella kvalitetsregister och öppna jämförelser. Journalgranskning och 
granskning av annan dokumentation. Uppföljning av övergripande mål och 
strategier. Uppföljning av rapporterade avvikelser, fel och brister. 
Deltagande i punktprevalensmätning vecka 40 2016. Egenkontroll hygien, 
månadsvis infektionsregistrering . 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2016 godkänns. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Tjänsteskrivelse Pernilla Berggren 

Utdragsbestyrkande 
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Rapport och utredning 
enligt lex Sarah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. MAS 
. Socialchef 

Sn § 25 Dnr 00016/2017 730 
 
Socialnämnden delges om följande: 
 
En avvikelserapport har inlämnats 2017-01-13 avseende brottslig handling.  
En vikarie har enligt en annan vikarie filmat en enskild person på ett av 
kommunens boende med sin privata telefon då denne satt på den mobila 
toalettstolen.  
 
Händelsen har anmälts och MAS/biträdande socialchef har utrett ärendet 
enligt lex Sarah.  
 
Beslut om avslutande av utredning lex Sarah fattat av socialchef och 
biträdande socialchef: 
Den rapporterade händelsen bedöms inte vara ett missförhållande eller en 
påtaglig risk för ett missförhållande med följande motivering: 
 
Mobiltelefon har använts men det går inte att bedöma att användandet har 
lett till missförhållande. Händelsen beror inte på bister i organisation eller 
rutiner. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Delgivningen läggs till handlingarna med uppdrag till socialchefen att 

till kommande socialnämnd lämna förslag till begränsning av privata 
mobiltelefoner i vården.  

 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Rapport 

Utdragsbestyrkande 
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Anslutning till den 
nationella digitala tjänsten 
för ekonomiskt bistånd - 
SSBTEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. SKL 
. Socialchef 
. Enhetschef IFO 
. Administratör soc 
 

Sn § 26 Dnr 00068/2017 701 
 
Socialnämnden behöver inhämta information från olika myndigheter och 
organisationer för att utreda och fatta beslut i ärenden om ekonomiskt 
bistånd. Idag hanteras mycket av informationsflödet manuellt, via brev, fax 
eller telefon trots att det finns legala förutsättningar att hämta uppgifter 
elektroniskt. Detta är tids- och resurskrävande och ökar risken för felaktiga 
utbetalningar.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med 
Försäkringskassan, de uppgiftslämnande myndigheterna samt ett antal 
kommuner tagit fram en nationell digital tjänst - sammansatt bastjänst för 
ekonomiskt bistånd (SSBTEK), vilken gör det möjligt för kommunen att 
elektroniskt få utlämnat information från A-kassornas samorganisation, 
Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och 
Skatteverket. Tjänsten underlättar handläggningen av ekonomiskt bistånd 
och möjliggöra en enklare och säkrare hämtning av uppgifter. Kostnaden för 
tjänsten har för 2016 varit en (1) krona per kommuninvånare och år. 
 
För att SKL ska kunna ta rollen som ansvarig för fortsatt utveckling och 
förvaltning av tjänsten behöver de ha en bekräftelse från respektive kommun 
kring uppdrag och finansiering. Innan anslutning måste därför 
socialnämnden fatta beslut: 
 

att ge SKL i uppdrag att fortsätta utveckla och förvalta den nationella 
tjänsten för ekonomiskt bistånd, och 
 

att anta erbjudandet om användning av tjänsten enligt den invånarbaserade 
finansieringsmodellen. 
 
Enhetschef IFO Anna Lindbäck har inlämnat skrivelse i ärendet. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får uppdrag att fortsätta 

utveckla och förvalta den nationella tjänsten för ekonomiskt bistånd  
 

2. Anta erbjudandet om användning av tjänsten enligt det invånarbaserade 
finansieringsmodellen. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 
Tjänsteskrivelse enhetschef IFO 
 

Utdragsbestyrkande 
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Val av ordförande i 
socialnämndens utskott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Leif Rönnqvist 
. Nämndskansliet 
. Löner 
 

Sn § 27 Dnr 00317/2016 102 
 
Henning Åhman (s) har entledigats från sitt uppdrag som ordinarie ledamot 
och ordförande i socialnämndens utskott från och med 1 januari 2017. 
 
Socialnämnden har att utse ny ledamot samt ordförande i utskottet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Leif Rönnqvist (s) utses som ordinarie ledamot tillika ordförande i 

socialnämndens utskott. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Val av vice ordförande i 
socialnämndens utskott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Socialnämnden 
. Annika Öberg 
. Nämndskansliet 
. Löner 
 

Sn § 28 Dnr 00230/2016 102 
 
Socialnämnden beviljade 2016-09-26 § 61 Ingrid Tagesdotter (v) begärt 
entledigande som vice ordförande i socialnämndens utskott. 
 
Socialnämnden har att utse ny vice ordförande i utskottet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Annika Öberg (m) utses som vice ordförande i socialnämndens utskott. 

 
_____ 
 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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Val av representanter för 
socialnämnden i Rådet för 
funktionshindrade och 
pensionärer 
mandatperioden 2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
. Rådet för funktionshindrade 
  och pensionärer 
. Socialnämnden 
. Kf:s presidium 
. Löner 
. Nämndskansli 

Sn § 29 Dnr 00318/2016 102 
 
Kommunfullmäktige har 2015-04-14 72 antagit arbetsordning för Rådet för 
funktionshindrade och pensionärer. 
I arbetsordningen framgår att socialnämnden ska utse en ordinarie 
representant med ersättare i rådet.  
 
Socialnämnden beslutade 2015-04-20 § 34 att utse ordföranden och vice 
ordförande som representanter i Rådet för funktionshindrade och 
pensionärer. 
 
Kommunfullmäktige har 2017-02-28 utsett Leif Rönnqvist till ordförande i 
socialnämnden samt Annika Öberg som vice ordförande efter Henning 
Åman och Ingrid Tagesdotter. 
 
Socialnämnden har att utse ordinarie representant samt ersättare i rådet för 
funktionshindrade och pensionärer. 
 
Socialnämndens beslut 
 
1. Leif Rönnqvist (s) utses som socialnämndens ordinarie representant i 

Rådet för funktionshindrade och pensionärer. 

2. Annika Öberg (m) utses om ersättare. 

 

_____ 

 

 

 

Justerandes sign  
 
 

 

Beslutsunderlag 
 

Utdragsbestyrkande 

 
  



SOCIALNÄMNDEN 2015-2018 
 
 
 

Sammanträde: 2017-03-13 

 
Ordinarie ledamöter: 

 §  §  §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Leif Rönnqvist 1          

 2 Karin Lindgren 1          

 3 Johnny Bäckström 1          

 4 Ingrid Tagesdotter 1          

 5 Margoth Holmqvist 1          

 6 Kristina Bäckström 1          

 7 Ann-Karin Sörmo 1          

 8 Vakant -          

 9 Annika Öberg 1          
 
 
 
Ersättare: 

 § § § 

Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

 1 Patrik Lundgren           

 2 Naeimi Forsgren           

 3 Åse-Marie Sundell           

 4 Helen Danielsson           

 5 Anna Svensson           

 6 Gylsen Senli           

 7 Pia Klockljung 1          

 8 Kristina Lundberg           

 9 Patrik Lundkvist           
 

Summa 9          
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